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Κείμενον ἔσχον τὴν ἔχδοσιν τοῦ Μαξίμου ἐν τῇ Π]}ατρονο- 

γίᾳ τοῦ ΜΙσῃθ (τόμοι 90, 9.) 

Παραπέμπω εἰς τοὺς ἐν τῷ χειμένῳ ἀριθμοὺς δηλοῦντας τὰς 

σελίδχς τῆς ἐχδόσεως τοῦ (οι Π6[13. 

Περὶ Μαξ. ἔγραψαν πολλοί, (ἴδε 64] ΕΠογο]ορΘάϊο [ὕν 

Ργιοῖ. ΤΠ6 01.) Ἔκ τούτων ἐπωφελήθην ἰδίως. 

Νεδπάθι ([ΚἸτΟΠΘη σοβο ἢ 1Π|, 299, 222.) 

Εδαπν ([6 γ6 νοὴ 46γ Ὠγθιθιησκοῖ! 11, 102, 202. 

4:55 (ΝΙΚΟΙΔι5 Καθαβι [529 (151 [) 

ἘΕενον (ΡΠ ]ΟΒΟΡΙ 6 ἀδγ Κιτοῃθηνᾷίοι 911) 

Ειπἄσιν οι (νυ ἃ Π{π|5 γνοὸὰ ἀπαάο ἀπά ἔχοι πο 

᾿ᾳ. θη 14 ῃγὕοΠογη [ᾧγ ἀθαΐβοια ΤΊιθο]. 1857, 58...) 

έοϊἐχ (ΔΡΘΠατηα ] 5] 6 ἢγο ἀν στ! οἴ βῆθη Κίροθο 

ἴῃ ἀθη 74}}}}. [ἃν 4. Τῇθο]. 1860, ΧΙᾷ, 229 [1 

ΨΥ ρον (ΘΔ ΘΠΟγΟΙοράἋ [ὁ [ἄγ ρτοὶ. ΤΊΙΘΟΙ. 

(οὐβί ΑὐΠΠὰ5 0) ΧΧ 129-1Δ2ὴ 

Εεϊ ον ((ΘΒο ἢ 6 ἀογ ΡΠ. 1841, 0,090.---ὁδ9.) 

ον ον (πη ν ΟΚΘΙ αἢ σϑ ρόδο! 6. ἀδν [6 ἢγΘ νη 

ἀν Ρούϑοι ΟΠ γιδιι 1850 1Π| 2δὸ ---2901.) 

Τὴν διδασχαλίαν Διονυπίου ᾿Δρεοπαγίτου ἔμαθον ἐχ τοῦ 

Βιι(ον θ,512-τοῦϑ5. χαὶ Καπαϊὶ (θιοη. ἋογΓ ΑΥΘῸΡ. πδο]! 

50 6 πὶ ΟἸατα κίον 415 }}}}. ἀλγμοβι6}}}.) 
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Πἰ[ρ5 δι οἢϊνθ. ον αθιϑιϑοαοθριοϑθίοηϊηθοθοθϑίαν 
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ΗΌΟΔΟΣ ΠΡῸΣ ΤΌΝ ΘΕῸΝ 
Ἢ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΤΈΛΟΥΣ ΤΟΥ ἈΝΘΡΏΠΟΥ 

----τ-τξε- ςΞ ξλ - σεπττττοοττο 

Ε. Ὁ πρῶτος ἄνθωωπος ἣ ὃ ἄνθρωπος κατὰ φύσιν. 

Ὁ Μ. πλήρης πόθου πρὸς τὸν Θεὸν θεωρεῖ τὰ πάθη, τὰς 

βιωτιχὰς μερίμνας χαὶ αὐτὴν τὴν μάθησιν ὡς χωλύοντα τὸν ἄν- 

θρωπον φθᾶσαι τὸν ποθγύμενον Θεόν. Ταῦτα τὰ χωλύματα 

οὖχ. εἶχεν ὃ πρῶτος ἄνθρωπος" «μηδενὶ τὸ σύνονϊον περισπᾶτο 

ὁ ἀπ᾿ ἀρχῆς τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν ἢ περὶ αὐτὸν ἢ κατ᾽ αὐτόνν 

(ἀπι}". ἢν 221.). «Τὴ περιαιρέσει οὖν τούτων» δυνάμεθα 

τὴν χατάστασιν τοῦ πρώτου ἀνθρώπου, ἤτοι τοῦ ἀνθρώπου χατὰ 
φύσιν γνῶναι. Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἀπάτην παθῶν φαντασίας 

δι’ ἡδονῆς οὐ προσίετο᾽ ἦν οὖν ἀπαθής" τῆς περὶ τὰς τέχνας 

περιστατικὴς ἀνάγχης διὰ τὴν χρείαν ἐλεύθερος ἦν’ ἦν οὖν ἀ- 

προσδεής" τῆς περὶ τὴν φύτιν θεωρίας ὑπεράνω χαθειστήχει 

διὰ τὴν γνῶσιν’ οὐδὲν εἶχεν ὃ πρῶτος ἄνθρωπος μεταξὺ Θεοῦ 

χαὶ αὐτοῦ προδεθλημένον προὸς εἴδησιν χαὶ χωλύον αὐτοῦ τὴν 



Ι Ι; 

δι᾿ ἀγάπης αὐθαίρετον χατὰ τὴν πρὸς Θεὸν χίνησιν γενησομέ- 

γὴν συγγένειαν (4π|}9. 110. 241). 

Σῶμα εἶχεν ὃ πρῶτος ἄνθρωπος, οὐ περιεόλήθη τοῦτο 

ἡ Ψυχὴ μετὰ τὴν πτῶσιν αὐτῆς πρὸς τιμωρίαν, ὡς οἱ τὴν 

προύπαρξιν τῆς ψυχῆς δογυατίζοντες ἀποφαίνονται. Κατὰ τὸν 

Μ, ἡ οὐσία τῶν ὄντων εἰσὶν οἱ λόγοι αὐτῶν. οἱ ἐν τῷ Θεῷ 

πρὸ αἰώνων ὑπάρχοντες,---ὁμοίως χαὶ παρὰ τῷ Διονυσίῳ τῷ 

᾿Αρεοπαγ., ὃς τοὺς λόγους δρισμοὺς ὀνομάζει ( 46 ἀν ποιῃ. ὃ, 

8). Πάντα τὰ ὄντα προὐυπάρχουσιν ἐν τῷ Θεῷ δυνάμει («τεῖς 

ἑαυτῶν «6γοις ἢ τῷ γεωσθῆναι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ») (4}}. 11}. 

121). «Ὅτε οὖν βού.ϊεταν ὁ Θεὲς οὐσιοὶ καὶ προθάἼεται 

τὴν ἐξ ἀϊδίου ἐν ἑαυτῷ προὐπάρχουσαν γνῶσιν τὰ πάντα 

κατὰ τὸν δέοντα χρόγον ποιήσας τε χαὶ ποιῶν τὰ καθόνἰου 

τε χαὶ τὰ καθ᾽ ἕκαστον» (α1η}}.. 14. 129α). Κατὰ τὸν λόγον 

οὖν τοῦ ἀνθρώπου τὸν ἑαυτῷ προυπάρχοντα ἐποίησε χαὶ τὸν 

ἄνθρωπον ὁ Θεός, ὅτε ἠῤδουλήθη. Εἰ οὖν χατὰ τὸν λόγον 

τὸν ἐν τῷ Θεῷ μόνον ψυχὴ ὃ ἄνθρωπος, «ἐποίησεν ἄρα 

ὁ Θεὸς τὰ σώματα παρὰ πρόθεσιν καὶ «ἡ θένϊωιν ἐτυ- 

ραγγήθη κατὰ βίαν ἀγόμενος πρὸς γένεσιν, ὧν τοὺς υἱόγους 

ὄχων οὗ πέφανται. ᾿Α.1ὰ τὸ παρὰ πρόθεσιν θείαν γεγόμε- 

γον ἐστέρηται «ἰόγου καὶ σοφίας, ἐοτι κακόν, οὗ τὸ εἶναι 

χαρακτηρίζει ἡ ἀγυπαρξία. “Ποὖν ὁ Θεὸς ἐξ ἀνάγκης παρὰ 

πρόθεσιν ἐποίησε τὸ χαχὸν, ὅπερ ἀδύνατον, ἄ.1.1η ἀρχὴ ἐ- 

ποίησε ταῦτο, ὅπερ ανγιχαίων δόξα ἐστίν» (11}. 1}. 

2016--- 2826). Ἔν τῷ λόγῳ ἄρα τοῦ ἀνθρώπου χεῖται τὸ ἐχ 

σώματος χαὶ ψυχῆς αὐτὸν συνίστασθαι. Τὴν πρότασιν «ι{ὸ- 
χὴν χαὶ σῶμα ὡς μέρη ἀγθρώπου ἀμ.11ήἠϊων προῦὐπάρ- 
χειν ἢ μεθυπαργεῖιν ἀμήχανον», πειρᾶται δ΄ Μ' χαὶ ἑτέραις 



ἱ Ι! 

ἀποδείξεσιν βεῤχιῶται (πη. 11}. 299α, 1926, 190α, 26λα, 

20Θ9Β)" τὸν ἄνθρωπον γὰρ θεωρεῖ ὡς μιχρόχοσομον. Ἣ ἔννοια 

αὕτη τοῦ ἀνθοώπου οὐχ ἦν ξένη τῇ ἀρχαίᾳ Φιλοσοφίᾳ ὡς τοῖς 

Νεοπυθαγορείοις (Φωτ. ἰο4. 229 5. 240, ἃ. ".)}, τῷ Φίλωνι 

1: Ομ 18. 1 81. Α; ὃ; ὁ. (2..9),, 85). Τὴν; ἕννοιαν 

τχύτην ἀντέταξαν οἱ πχτέρες πρὸς τὴν τοῦ Ὠριγένους 

(Παγπδοκ Ποσπιθησθβοῃ!οια ΠῚ 1692,.129, 1841). ᾿Εχ τῆς 

αὐτῆς ἐννοίας ὁρμᾶται καὶ ὃ Νεμέσιος ἐν τῇ φιλ. αὐτοῦ με- 

λέτη περὶ ἀνθρώπου (περὶ φύσεως ἀνθρώπου Ρ. 10 11). Ὁ 

ἄνθρωπος χατὰ Μ. ἴσταται ἐν τῷ μέσῳ τῶν δύη χόσμων, τοῦ 

αἰσθητοῦ χαὶ νοητοῦ, ὡς σύνδεσμος ἑνωτιχὸς τούτων, χαὶ διὰ 

τοῦτο ἐξ ἀναγχὴς «χρῶμα ἐξ ἀμφοτέρων τῶν χόσμων μἴξις 

τῶν ἐναντίων» ---- ταῦτα παρατίθησιν ὁ Μ ἐχ τοῦ εἰς τὸ 

Γενέθλια λόγου ΓρῊγ. τοῦ Θεολόγου (41η}". 110. 190ο.---Καὶ 

διὰ τοῦτο σῶμα χαὶ ψυχὴ τὰ ἀναγχαῖα συστατιχὰ τοῦ ἀν- 

βρώπου: «ἡ ψυχὴ γὰρ τῶν γοητῶν ἐστὶν ὡς τὸ σῶμα τῶν 

αἰσθητῶν» (Μυσταγ. 00). Οὐχ εἶχεν ὅμως τὸ σῶμα «τὴν 

σημεριγὴν θνητὴ" καὶ ἀγτίτυπον κχρᾶσιν, ἀςϊ' ἑτέραν 

πρέπουσαν αὐτῷ ἀμάχαις καὶ ἁπιϊαῖς ποιότησι συγεχο- 

((ἐνγηγυ»" ἦν γὰρ ἄφθαρτον' οὐχ εἶχεν οὖν χαὶ τὰς φυσιχὰς δ2- 

μᾶς. Τὸ σῶμα οὐχ ἐδεῖτο τροφῆς ὡς ἄφθαρτον: «τὸ γὰρ δι᾽ 

ἐπιρροῆῖς τρορῶν γιγόμενον φυσικῶς φθείρεται σῶμα τῇ 

ροῇ διαπτεόμεγον.» (81}}. 11}. 186), ᾿Ἐπίσης οὐχ εἶχεν ὃ 

πρῶτος ἄνθρωπος τὴν φυσικὴν γονιμότητα χαὶ οὐχ ἦν διηρὴς- 

μένος εἰς ἄρσεν χαὶ θήλυ. «΄1] κατὰ τὸ ἄρσεν" καὶ θῆμνυ ἰ- 

διότης, υ"έγει ὁ Μ., οὐδαμιῶς ἤρτηται τὴς θείας προθέσεως 

περὶ γεγέσεως τοῦ ἀνθρώπου: τῷ Θεῷ ἣν χαὶ ἄλλος 

τρόπος τῆς εἰς πιίθος τῶν ἀν θρώπῳν αὐξήσεως π θυ 
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ἢ ς ἩΑ - ’ καὶ τῷ 

γγωσμένος», ὡς τοῦτο ἡ γέννησις τοῦ Χριστοῦ δείκνυσιν (ἅΠ|}. 

11}. 228.) .---- παράδ. Γρηγοῦ. Νύσσης περὶ χατασχευῆς ἀν- 

θοώπου 17. 

-. Εὸὺ τέλος τοῦ ἀνθρώπου. 

Τὸ τέλος τοῦ ἀνθρώπου ἦν ἡ ἕνωσις αὐτοῦ μετὰ τοῦ 

Θεοῦ, ἡ θέωσις. Πρὸς τοῦτο εἶχεν ὃ ἄνθρωπος ἐχ Θεοῦ «ἀγα- 

πητιχὴν δύναμιν χατὰ γοῦν πρὸς ἡδονὴν, καθ᾽ ἣν ἀρρή- 

τως ἀπομνϊαύειν αὐτοῦ ἠδύνατο». Μόνου τούτου προσεδέετο ὁ 

πρῶτος ἄνθρωπος πρὸς τελείωσιν αὐτοῦ «τῆς πρὸς τὸν ὑπὲρ αὖ- 

τὸν χαθ᾽ διζην ταύτην τὴ» ἀγαπητιχὴν δύναμιν ἀσχέτου 

κινἡσεως» (Διηῦ, 110. 241). ἘΠ ἐχινεῖτο ὁ ἄνθρωπος πρὸς 

τὸν Θεόν, ἐπεγίνωσχεν ἂν αὐτὸν τὸν Θεὸν «ἀμέσως καὶ ἀγερ- 

μηγεύτως διὰ τοῦ γοῦ αὐτοῦ» (Δ1|}". 1}. 1986). ΛΑὕτη 

ἡ ἄμεσος ἐπίγνωοις τοῦ Θεοῦ, αὕτη ἡ ἀπόλαυσις τοῦ Θεοῦ 

ἐστὶν ἣ ἕνωσις αὐτοῦ μετὰ τοῦ Θεοῦ, ἡ θέωσις αὐτοῦ. Τὸν 

Θεὸν αὐτὸν γνοὺς ὁ ἄνθρωπος, ἐν ᾧ οἱ λόγοι τῶν γεγονό- 

τῶν πάντων εἰσίν, ἐγίνωσχεν ἂν τοὺς λόγους διὰ τοῦ λόγου 

αὐτοῦ, ἐχ δὲ τῶν λόγων διὰ τῆς αἰσθήσεως ἐπεγίνωσχε τὴν 

πᾶσαν ὁρατὴν φύσιν «ὡς Θεὸς χαὶ οὐχ ἄγθρωπος τὴν 

αὐτὴν ἔχων τῷ Θεῷ χωτὰ χάριν τῶν ὄντων μετὰ σο: 

φίας εἴδησιν διὰ τὴν πρὸς θέωσιν τοῦ γοῦ καὶ τῆς 

αἰσθήσεως μεταποίησιν» (110). Κατὰ ταῦτα τῷ νῷ ἄντι- 

στοιχεῖ ὃ Θεός, τῷ λόγῳ οἱ λόγοι τῶν ὄντων, ὁ νοητὸς χό- 

σμος χαὶ τῇ αἰσθήσει ᾧ αἰσθητὸς χόσμος. Καὶ εἰ χατὰ ΜΝ. 



ΞΞΜ1144533 

«γοῦὺς ἑχάτσου πράγματος ἡ οὐσία αὐτοῦ, «[6γος τὸ συμ- 

θεθηκὸς χαὶ τὸ ὑπὸ αἴσθησιν ἀγαγόμενγον' ἡ τοῦ ὑποκει- 

μένου διαφερά» (] θὕ ριδ΄.), τότε οἱ λόγοι εἰσὶ τὰ συμέε- 
δηχότα χαὶ τὰ αἰσθητὰ αἱ κατὰ ὑποχείμενον διαφοραὶ τῆς θείας 
οὐσίας. --- Παράδό. Ημυθον ΡΝ ]ΠΟΒορ 6 ἄθν ΚΙτομθηνὰ ἴοι 

Ρ. 904. 

Τὸ τέλος τοῦτο τοῦ ἀνθοώπου ἐστὶ σύναμα «τὸ τέλος 

πάσης τε τῶν ὄντων συστάσεως χαὶ διαμονῆς καὶ τῆς τῶν 

((ἣ ὄντων παραγωγ ἧς καὶ γεγέσεωςν' (1 ὅ19 μ61 «πρὸς 

τοῦτο τὸ τένος ἀφορῶν ὁ Θεὸς τὰς τῶν ὄντων οὐσίας πα- 

ρἤγαγε" τοῦτό ἐστι τὸ μακάριον, δι᾿ ὃ τὰ πάντα συγέστησαν, 

τέλος» (1 209. 210) 
Αὕτη ἡ ἕνωσις τοῦ ἀνθρώπου χαὶ Θεοῦ ἐστιν ἡ αὐτὴ ἡ 

ἐν δ ριστῷ γενομένη" «τὸ γὰρ ἐν Χριστῷ ἐπὶ τεένϊει τοῦ αἱ- 

ὥγος γεγόμεγον μυστήριον ἀναμφιθόιως τοῦ ἐν ἀρχῆ τοῦ 

αἰῶνος ἐν τῷ πρ' πάτορι παραθέντος ἀπόδειξίς ἐστι καὶ 

ἀποπιϊήρωσις» ἃ π|}}. 11}. 192). Τὴν ἐνανθρώπησιν οὖν τοῦ 

Θεοῦ ἐν τῷ Χ. θεωρεῖ ὁ Μ. ἀνεξάρτητον τῆς ἁμαρτίας" 

αὕτη ἐττὶ χατ᾽ αὐτὸν ὃ ἀρχιχὸς σχοπὸς τοῦ ἀνθρώπου χαὶ τοῦ 

χόσμου. 

Διὰ τῆς ἐνανθρωπίσεως ταύτης τοῦ Θεοῦ χαὶ θεώσεως τοῦ 

ἀνῃρώπου, ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος μιχρόχοσμός ἐστι, γίγνεται «ἡ εἰς 

τὸν Θεὸν τὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ πεποιημένων ἀνακεφαυαίωσις» 

([. 209). Διὰ ταύτης «εἰς ἀποδείκευται τῶν δίων δημιουρ- 

γὸς ἀνα όγως διὰ τῆς ἀν θρωπότητος πᾶσιν ἐπιθατεύων τοῖς 

οὖσι καὶ εἰς ἕν’ ἔρχεται τὰ πο.)υϊὰ ἀν). 1ἡων χατὰ τὴν φύσιν 

διεστηκότα περὶ τὴν μίαν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου συγγεύοντα' 

καὶ γίγνεται τὰ πάντα ἐν πᾶσιν αὐτὸς ὁ Θεὸς περιΜαθὼν 

καὶ ἐγυποστήσας ἑαυτῷ πάντα διὰ τὸ μηδὲν τῶν ὄντων 

ἄφετον χεχτῆσθαν τὴν κίνησιν καὶ τῆς αὐτοῦ ἄμοιρον 

παρουσίας» (8π|}».}}}. 1.2.. 9), 



12 Ι Ι 

Φ. ἜΣ: πτῶσις τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ χαχόν. 

"Ὁ 

Τοῦτον τὸν ὑψηλὸν σχοπὸν ἔδει ὃ ἄνθρωπος αὐτοπροχιρέ- 

τως ἐχτελέσαι, ᾿Αλλ᾽ ἐν τῇ χρήσει τοῦ αὐτεζουσίου αὐτοῦ 

ἥμαρτεν ὃ ἄνθοωπος. Ὁ ἄνθρωπος οὐχ ἐχινήθη πρὸς τὴν ἰδὶαν 

ἀρχὴν χαὶ αἰτίαν, ἀλλ᾽ ἐστράφη πρὸς τὴν αἴσθησιν «τὴν ἀγα- 

πητικὴν δύναμιν ἔδωχεν ὁ ἄνθρωπος τῇ αἰσθήσει» (1. 21 7). 

προξετίλησε «τῶν γοουμέγων καὶ ἀδήνων τέως ἀγαθῶν τὸ 

κατ᾽ αἴσθησιν τερπτὸν καὶ ἐπίδη.1ον» (ἀ}. 110. 208α). 

᾿Εχ ταχύτης τῆς ἐσφαλμένης χινήσεως τοῦ ἀνθρώπου ὑπ᾽ 

ἄλλο ἢ «τὴν ἀργὴν αὐτοῦ καὶ αἰτίαν, καθ᾽ ἣν καὶ ἐφ᾽ 1) 

καὶ δι᾿ ἣν γεγένηταιν (810. 110. 1256), προῆλθε τὸ ἠθιχὸν 

χαὶ φυσιχὸν χαχὸν ἐν τῷ χόσμῳ. Τὸ χαχὸν χατὰ Μ. «οὔτε ἣν 

οὔτε ὅσται κατ᾽ οἰκείαν φύσιν ὑφεστώς, οὔτε ἔχει καθ᾽ 

ὁτιοῦν οὐσίαν ἢ φύσιν ἣ ὑπόστασιν ἢ δύναμιν ἢ ἐνέργειαν 

ἐγ τοῖς οὖσιν" οὔτε ποιότης ἐστί οὔτε ποσότης, σχέσις, οὔτε 

τύπος οὔτε χρόνος, οὔτε θέσις, οὔτε ποίησις, οὔτε κίνησις, 

οὔτε ἕξις, οὔτε πάθος φυσιχῶς τινὶ τῶν ὄντων ἐγθεωρού- 

μενον, οὔτε μὴν ἐν τούτοις τὸ παράπαν κατ᾽ οἰχείωσιν φυ- 

σιχῆν ὑφέστηκεν» (1. 7). Οὐχ ἔστιν οὖν τὸ χαχὸν οὔτε οὐσία 

τις οὔτε μίχ τῶν 10 χατὰ ᾿Αριστοτέλη χατηγοοιῶν τῶν ὄντων. 

ΚΚαὶ διχ τοῦτο χχτὰ Μ. «οὐχ ἔστι Ψυχὴ υχῆς τιμιω- 

τέρα» (1. 4θ0 α΄.), «οὐδὲ οἱ δαίμονες φύσει κακοί» (1. 274 

ε΄). Ταῦτα λαμόθάνει ὃ Μ. ἐκ τοῦ Διονυσίου (πρό. 46 ἀϊν 

ποπΊ 4921 ---90)..- Τὸ χαχὸν ἐστὶν « ἐ.1.1ειγις τῆς πρὸς τὸ τέ- 

ἷος τῶν ἐγκειμένων τῇ φύσει δυνάμεων ἐνεργείας» ἣ 

πάλιν τὸ χαχὸν ἐστὶ τῶν φυσιχῶν δυνάμεων χατ᾽ ἐσφαλμένην 
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χρίσινέπ᾽ ἄλλο παρὰ τὸ τέλος ἀλόγιστος χίνησις. (1. 7). Ταῦτα 

λαμβάνει ὃ Ν]. ἐχ τοῦ Διον. (πρό. 46 ἀἰν ποῖ 4, 21 .---90), 

ἀλλ᾽ ὃ Μ. ἐννοεῖ τὸ ἠθιχὸν χαχόν, ἐνῷ ὃ Διον. πραγματεύεται 

τὸ -- περὶ τοῦ χαχοῦ γενικῶς ἐν τῇ φύσει, οὗτινος ἕν μέρος ἐστ 

ἠθιχὸν χαχόν, τὸ φυσιχὸν χαχὸν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. 

Τὴν γένεσιν τοῦ ἠθιχοῦ χαχοῦ ἐκ τὴς ἀλογίστου ταύτης 

χινήσεως ἐξηγεῖται ὃ ΜΙ. οὑτωσίν. Ὁ ἄνθρωπος «δοὺς τῇ αἰ-- 
͵ Ν ᾽ Ἃ ,3 3 , Ἁ 4 ἌΝ 

σθήσεν τὴν ἀγαπητιχὴν δύναμιν ἐγένγησε τὴν ἡδονήν». 
ῃ ς { ς ᾿ Ε ὭΣ ΑΝ Φ . ᾿ ., 

(1. 210}, ἡ νοερὰ αὐτοῦ ὀύναμις στραφεῖσα πρὸς τὴν αἴσθη- 

σιν τὴν σύνθετον χαὶ ὀλέθοιον πρὸς πάθος ἐνεργουμένην τῶν 
Ἕ - ω - “ Ν ᾿ς Ἁ ’ αἰσθητῶν ἐπεσπάσατο γνῶσιν’ ὅσον δὲ ὃ ἄνθοωπος χατὰ μό- 

νὴν τὴν αἴσθησιν τῆς τῶν ὁρωμένων ἐπεμελεῖτο γνώσεως, το- 

σοῦτο τὴν ἄγνοιαν τοῦ τέλους αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ ἑαυτῷ ἐπέσφιγγε 

χαὶ τοσοῦτο τῆς πείρας ἀντείχετο τῆς τῶν γνωσθέντων ὑλιχῶν 

αἰσθητικῆς ἀπολαύσεως. Τὴν ἡδονὴν ἔχτοτε ἐζήτει ὁ ἄνθρωπος 
τ λ , .- " 5. !ἋὋὦ , 9 . “ 

χαὶ πολλοὺς τρόπους τῆς συστάσεως αὐτῆς ἐπενόει, ἀλλὰ τῆς 
ἔν Ὁ 9 ἊΣ ς 5 - Ν , ἡδονῆς ἀνχγχαία συνέπεια ἦν ἡ ὀδύνη: «πᾶσα γὰρ καχία πέ 

φῦκε τοῖς συνιστῶσιν αὐτὴν συμφθείρεσθαι τρόποις» Ταύ- 

τὴν ὅλως ὃ ἄνθρωπος χατὰ πᾶσαν σπουδὴν χατηγωνίζετο, ὑ- 

περηγωνίζετο δὲ χατὰ πᾶσαν δύναμιν μόνον τῆς ἡδονῆς οἰόμε- 
. 9 , ε νν - Α ΝὕὕαἌ 3 Μ, νος, ὅπερ ἀμήχανον ἦν, διὰ τῆς τοιαύτης μεθοδείας ἀλλήλων 

- , ᾿ εἣ ; 9 ὅν ταύτας διαστῆσαι χαὶ μόνην τὴν ἡδονὴν χωρὶς ὀδύνης ἔχειν ἀ- 
“ ἐγτν “ , . » . Ὶ “Ὁ 

νοήσας ὑπὸ τοῦ πάθους, ὡς οὐχ ἐνδέχεταί ποτε χωρὶς ὀδύνης 
τὶ .Ὶ ε ΄ 3 ο- ς δε ᾿ «Ὁ " ἊΣ 

εἶναι τὴν ἡδονήν. ᾿Εχ ταύτης οὖν τῆς δρμιῇς πρὸς ἡδονὴν τῆς 

ἀποφυγῆς δὲ πρὸς τὴν ὀδύνην ἐγεννήθησαν τὰ ἀμύθητα χαὶ φθο- 
Ἁ ’ 3 “ ῇῇ) Ἔὐ ὰ ε Ν 

ροποιὰ πάθη. ἸΕχ τούτου πολυστέναχτος γέγονεν ἡμῖν ἡ ζωὴ 

τῆς οἰχείας ἀναιρέσεως τιλῶσα τὰς ἀφορμὰς χαὶ τῆς φθορᾶς τὰς 

προφάσεϊς ἑαυτῷ διὰ τὴν ἄγνοιαν ἐξευρίσχουσά τε καὶ περιέπουσα. 

Ἔχ τούτου ἡ μία φύσις εἰς μυρία χατεμερίσθη ταήματα χαὶ οἱ 
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τῆς αὐτῆς φύσεως ἀλλήλων ἐσμὲν δίχην ἑοπετῶν θηρίων παρὰ- 

ναλώματα (ὅρος καχοῦ Ι. 7---10.) 

Ὁμοίως ὃ Μ. θεωρεῖ ἀλλαχοῦ πάσης χαχίας γεννητιχὰ 

τὴν ἄγνοιαν, τὴν φιλαυτίαν καὶ τὴν τυραννίδα. ᾿Εχ τῆς ἀγνοίας 

τοῦ Θεοῦ τοῦ τέλους τοῦ ἀνθρώπου προῆλθεν ἡ φιλαυτία" ἕνεχα 

ταύτης ζητεῖ ὃ ἄνθρωπος τὴν ἡδονὴν χαὶ ἀποφεύγει τὴν ὀδύνην" 

ἡἣ τυραννίς ἐστι συνέπεια τῆς τάσεως ταύτης τοῦ ἀνθοώπου θεω- 

ρουμένου ἐν σχέσει πρὸς τὸν πλησίον χαὶ διὰ τοῦτο ἀλλαχοῦ ὃ 

Μ. μόνην τὴν φιλαυτίχν θεωρεῖ ὡς μητέρα χαὶ ἀρχὴν τῶν χα- 

χῶν (1. ὅ18 λα΄. 7.) 

Συνέπεια τῆς ὀδύνης ἦν ἡ φθορὰ χαὶ ὃ θάνατος" τὸ ἠθιχὸν 

χαχὸν ἐπέφερε τὸ φυσιχὸν χαχόν. Ἢ διαδεθλημένη ἁμαρτία ἤτο! 

ἡ ἑχουσία ἀπόθεσις τοῦ ἀγαθοῦ ἔσχεν ὡς συνέπειαν ἑτέραν ἀδιά- 

ὄλητον ἁμαρτίαν, τὴν ἀχουσίαν ἀπόθεσιν τῆς φύσεως τῆς ἀθχνα- 

σίας, τὴν φθορὰν χαὶ ἀλλοίωσιν τῆς φύσεως ([. 94. 1}. Δπ|}. 

1296... 
Κατὰ ταῦτα ὁ Μ. θεωρεῖ τὰς φυσιχὰς δρμὰς τοῦ ἀνθρώπου 

χαὶ τὸ παθητιχὸν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ὡς ἀποτελέσματα τῆς παρα- 

λόγου ταύτης χινήσεως (παραῦ. 1. 15). Διὰ τούτων ὁ ἄνθεωπος 

ἐγένετο ὅμοιος τοῖς λοιποῖς ζῴοις, (παραῦ. πη}. 11}. 91 0χ) ὅπου 

θεωρεῖται ὡς χαταδίχη ἐχ τῆς ἁμαρτίας «τὴν αὐτὴν τοῖς ἀ.16- 

γοις ζώοις τοὺς ἀγθρώπους ἔχειν τῆ: ἐξ ἀν 1ήλων διαδο- 

χῆς ἰδιότητα» πρό. 2986 1. 18). ᾿Αλλαχοῦ ὅμως ὃ Μ. θεω- 

ῥεῖ τὰς δρομὰς φυσιχὰς χαὶ ἀναγκαίας πρὸς σύστασιν τῆς φύσεως 

(Ι. δὅδ᾽ η΄. 11. 106) καὶ τὸν ἄνθρωπον μετέχοντα τῆς ψυχικῆς 

δυνάμεως τοῦ φυτοῦ (τῆς θρεπτικῆς καὶ αὐξητιχῆς δυνάμεως) 

χαὶ τῆς ψυχικῆς δυνάμεως τοῦ ζώου (τῆς φανταστικῆς χαὶ ὃρ- 

μητιχῆς) (1. 292. λ6) καὶ τὸ παθητιχὸν αὐτοῦ μέρος τό τε ἐπι- 

πειθὲς λόγῳ (ἐπιθυμητικόν, θυμικόν, ψυχὴ ζώου) χαὶ τὸ μὴ ἐπι- 
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πειθὲς λόγῳ (αὐξάνειν, ὑγιαίνειν, ψυχὴ φυτοῦ) ὡς φυσικῶς ἀνῆ- 

χον τῇ ψυχῇ (11, 0. ἅπ|}. 1760)..---- Ταῦτα χατὰ τὸν Διον. 

λαμόάνοντα ταῦτα ἐχ τοῦ ᾿Αριστοτέλους, χαθ᾽ ὃν ἐχάστη βαβθμὶς 

ἐν τῇ ἕν ὅλον διηρθρωμένον ἀποτελούσῃ φύσει περιέχει τοὺς χα- 

ραχτῆρας τῆςς προηγουμένης βαθμῖδος χαὶ συνενοῖ μετ᾿ αὐτῶν τὴν 

ἰδίαν αὐτῆς δύναμιν (Παράῤραλε Κανάχη Διον. 46Γ ΑΓΘΟρ. 

ὉΔΟΠ 8. ΟΠ 415 Ρ[] θογσοβίθ! 39, 92). 

Καὶ διὰ τοῦτο ὃ Μ. ὁρίζων τὰ πάθη «χιγήσεις ψυχῆς 

παρὰ φύσιν» (1 41} ιστ΄.) φύσιν ἐννοεῖ τὴν φυσικὴν χίνησιν 

τῶν ἐμφύτων παθῶν χαὶ τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς. Πάθη ψεχτά 

εἰσιν οὐχὶ τὰ ἔμφυτα πάθη, ταῦτα «οὐκ ἔχουσι διαθονϊὴν» ([. 

δῦ ἡ. Παραόαλε χαὶ Πλωτ. 1ΠΠ, ὃ, 6 1, 2, ὅ.), ἀλλὰ ταῦτα, 

ὅταν χωρὶς λόγου παρὰ φύσιν χινῶνται (δμοίως χαὶ οἱ Στωϊχοὶ 

παραθ. ΟἸο ΕἸ ΠῚ Υ, 29). Ὁμοίως χαχίαι εἰσὶν οὐχὶ ἡ φυσικὴ 

χίνησις τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς, ἀλλ᾽ ἡ παρὰ φύσιν, ἡ παρά- 
χρῆσις αὐτῶν’ οὕτω τοῦ λόγου ἣ ἀφροσύνη, τοῦ ἐπιθυμητιχοῦ ἡἣ 

ἀχολασία χαὶ τοῦ θυμοῦ τὸ μῖσος. Π κατὰ φύσιν κίνησις, ἡ χρῇ: 

σις θυμοῦ χαὶ ἐπιθυμίας ἐστὶν ἡ ὑποταγὴ αὐτῶν τῷ λόγῳ (!. 

571 νδ΄.). Ἡ χρῆσις τῶν δυνάμεων τῆς Ψυχῆς ἐστὶ φρόνησις, ἀ- 

γάπη χαὶ σωφροσύνη (1. 427 γ΄. παρα. 11. 172.). Ἡ παρὰ φύ- 

σιν αὕτη χίννσις προέρχεται ἐχ τῆς ἐσφαλμένης χρίσεως τῶν 

νοημάτων χαὶ ἔχει ὡς συνέπειαν τὴν παρᾶχρησιν τῶν πραγμά- 

των χαὶ διὰ τοῦτο ὀνομάζει ὁ Μ. ὡς χαὶ οἱ Στωϊχοὶ «ἐσφαυϊμέ- 

γας χρίσεις τῶν γοημάτωγν» τὰ πάθη (1. 411 ιζ΄, παρα. 

Θεμ. 46 4η. 197, 30 μ.). Τῇ ἐσφαλμένη χρίσει ἢ ὡς ἀλλαχοῦ 

ὃ Ν. ὁρίζει τῷ πάθει τοῦ νοήματος (1. 411 ιε΄.} ἐπαχολουθεῖ ἡ 

παράχρησις τῶν πραγμάτω"»" «οἷον ὡς ἐπὶ τῆς γυναικὸς ἣ 

ὀρθὴ κρίσις τῆς συνουσίας ὁ σκοπός ἐστι τῆς παιδοποιΐαςν» 

(1. Α11 ιε΄.) ἡ πορνεία οὖν ἐστὶ πάθος τοῦ νοήματος, ἐ- 



σφαλμένη χρίσις χαὶ ὡς ἐχ τούτου παράχρησις τῆς συνουσίας. 

᾿Αλλὰ χαὶ ἡ πενταπλῇ διαίρεσις τῆς φύσεως, χαθ᾽ ἣν 

πρῶτον ἡ πᾶσα χτιστὴ φύσις ἡ διὰ γενέσεως τὸ εἶναι λαβοῦσα 

χωρίζεται τῆς ἀχτίστου φύσεως τοῦ Θεοῦ, δεύτερον ἡ πᾶσα χτί- 

σις διαιρεῖται εἰς αἰσθητὰ χαὶ νοητά, τρίτον ἣ αἰσϑητὴ εἰς οὐρα- 

γὸν χαὶ γῆν, τέταρτον ἡ γῇ εἰς παράδεισον χαὶ οἰκουμένην, πέυ.- 

πτον ὃ ἄνθρωπος εἰς ἄξσε") καὶ θῆλυ (ἀπ}}} 11} 221}, ἔστιν οὐχὶ 
Ἐ »] ᾿' 

ἢ ἀρχικῆ. Ἡ ἀρχιχὴ διαίρεσις περιεῖχε μόνον τὰς δύο πρώτας 
Ν , Π ἘΝ Ν , 4 9 , ΡῈ ς 

διαιρέσεις, αἱ λοιπαὶ τρεῖς οιχιρέσεις, εἰσὶν ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρ- 
Ῥ ε 4 τῷ ᾿ ᾿ ’ λ Ἁ λ 

τιας. Ὃ Ν. ὅμως θεωρεῖ παῦτας τας διαιρέσεις φυσιχὰς χα! τὴν 

ἄρτιν τούτων ὡς τὸν ἀοχιχὸν σχοπὸν τοῦ ἀνθρώπου. 
ἣ Ω Ν ὮΝ οἰ Σ ο ᾿ - , ζατὰ τὸν Μ. οὖν ὁέον οιαχρῖναι ἀρχικὴν φυσικὴν χατά- 

ὶ ὶ 7 

στασιν τοῦ χύσμου χαὶ τοῦ ἀνθρώπου χαὶ ἑτέραν φυσικὴν χατά - 

στασιν τοῦ χόσμου χαὶ τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τὴν πτῶσιν. Ἢ πρώτη 
- , “Ἃ , δν ξ 4 ; ᾿ ς . ᾿ 

ἐστίν ἰδανιχή, σιότι ὃ Θεὸς προγνοὺς τὴν ἁμαρτίαν ἐποίησε τὸν 

ἄνθοωπον χαὶ τὸν χόσμον οὕτως, ὡς νῦν εἰστίν (4π|}. 10. 1815 

παρ. Γρηγ. Νύσσης Ησρηδοκ ἢ. α, 1119 [. 
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4. ὋὋ χόύόσμος πρὸς παςδυαγωγέαν τοῦ ἀνθρώπου. 

2 Ἁ ς ’ “- , 3. ΨΑΝ ἐΥὰ9 Ά 9“. ἐδ δ 
Εἰ χαὶ ἡ χατάστασις τοῦ χόσμου οὐχ ἡ ἀρχίχη, οὐχὶ Ἢ 

φυσικὴ ἐστίν, ἀλλ᾽ ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας, ἔστιν ὅμως πρὸς 

παιδαγωγίαν τοῦ ἀνθρώπου. Οὕτω τὸ φθχρτὸν τῆς φύσεως ἔχει 
φ, ᾳ« 19 - ’΄ “Ὁ δε 5. ιν 2 σχοπόν, ἵνα ὁ ἄνθρωπος τῷ πάσχειν χαὶ χαχοῦσθαι οι αὐτῆς εἰς 

συναίσθησιν ἑαυτοῦ χαὶ τοῦ οἰχείου ἀξιώματος ἔλθῃ καὶ ἀσπασίως 
ὌΥΡ ᾿ ἔιε  ΚΞνῚ Ε: ᾿ ΑὙΤΆ ᾽ Ν ΄ ἢ 1} χαταδέξηται τὴν πρὸς τὸ σῶμα χαὶ αὐτὴν ἀποδιάθεσιν (4π}. 11}. 

ε δἰ . , - -» ΕῚ ’ 

10 λα). Ὁμοίως ἡ ὀδύνη ἐστί τιμωρία γενικῶς τῆς ἀνθρωπότητος 
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διὰ τὴν πρὸς τὰ αἰσθητὰ παρὰ φύσιν τροπὴν αὐτῆς χαὶ εἰδικῶς 

ἑχάστου ἀνθρώπου διὰ παρόντα ἢ προγεγονότα ἁμαρτήματα αὖ- 

οὔ, ἀλλὰ συνάμα χαὶ πρὸς παιδαγωγίαν αὐτοῦ. Ὁ Θεὸς βούλε- 

ται ἀποξέων τὸν ἰὸν τῇ: προλαῤούσης ἡδονῆς διὰ τῶν «πόνων 

τῆς ψυχῆς μῖσος ἡμῖν ἐμποιῆσαι πρὸς τὰ παρόντα καὶ μι6- 

γΉ}»" τὴν αἴσθησιν σαίνογτα, ὡς μηδὲν τιμωρίας πιϊέον ὡς 

κέρδος χεχτημέγα κοτὰ τὴν χρῆσιν». ([. 17. 8.) Καὶ ὃ 

τρόπος τῆς γεννήσεως τοῦ ἀνθοώπου ἐστὶ τοῦτο μὲν ἀποτέλεσμα 

τῆς ἁμαρτίας, τιμωρία αὐτῆς (παρα. ἅπ|}}. [1}).. 2. 86.}, σύναμα 

ὅμως χαὶ πρὸς παιδαγωγίαν τοῦ ἀνθρώπου. Δύτη ἔχει τέλος 

«τὴν τοῦ παιδαγωγουμέγου διόρθωσιν καὶ πρὸς τὸν «ἱόγον 

τῆς αὐτοῦ γεγέσεως τενϊείαν ἐπάνοδον» (8π|}». 11}. 2227). 

Ἢ διάταξις τοῦ Κόσμου ο οὐχὶ ἣ ἀρχικὴ ἢ πρέπουσα, ὃ Θεὸς 

γὰρ ἀγαθὸς ὧν «οὐ δεδώρηται προηγουμένως ταύτην τὴν 

ζωὴν τῷ ἀγθρώπῳ» (8η}. 11}. 1ὅ8.,.), ἡ διάταξις ὅμως αὕτη 

σχοπεῖ τὴν ἐπάνοδον τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τοῦ παρὰ φύσιν εἰς τὸ 

χατὰ φύσιν. Ὁ χόσμος οὐχὶ ὃ χάλλιστος ἀπολύτως, ἀλλ᾽ ὃ 

σχοπιμώτατος διὰ τὸν ἁμαρτήσαντα ἄνθρωπον. 

Ὁ χόσμος χαὶ χατ᾽ ἄλλην ὄψιν ἐστί πρὸς παιδαγωγίαν 

τοῦ ἀνθρώπου χαὶ συντελεῖ πρὸς τὴν ἐπάνοδον αὐτοῦ πρὸς τὸ ἀρ- 

χιχὸν αὐτοῦ τέλος τὸν ἜΗΝ Ὁ αἰσ)ητὸς χόσμος οὐχ ἔστι ἐχτὸς 

ποῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ ἀπήχγμια τῆς θείας μεγαλειότητος. «᾿ΕὟ τῷ 

αἰσθητῷ κόσμῳ κατὰ Μ. οἱ τύποι τοῦ γοητοῦ εἰσὶ καὶ ὁ 

γοητὸς κόσμος διΐος διΐϊῳ τῷ αἰσθητῷ τοῖς συμθομ.ικοὶς εἴ- 

δεσι τυπούμεγος φαίγεται (11. 197)»: «Δύνγανται οὖν οἱ υἱό- 

γου οἱ ἐν τῷ αἰσθητῷ κόσμῳ τὸν ἀγθρώπιγον γοῦν ἐποχού- 

μενον αὐτοῖς πρὸς Θεὸν ὠπ.ἰαγῶς διαπορθιιεύειν» (Ι. ] 90). 

--ο -φ589---- 



ἢ» ὥ- "Αινοῦος ποὺς τὸν Θεὸν. 

α΄. ἢ προχτιχὴ φιλοσοέα- 

Τὸ τέλος τοῦ ἀνθρώπου χαὶ μετὰ τὴν πτῶσίν ἐστιν ἡ ἔ- 

νωσις μετὰ τοῦ Θεοῦ, ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἐνανθοώπησις 

τοῦ Θεοῦ. ᾿Αλλ᾽ ἡ ἀγαπητικὴ δύνχαις αὐτοῦ ἐστὶν ἐστραμμένη 

πρὸς τὴν αἴσθησιν χαὶ ἕνεχα τούτου ὁ ἄνθρωπός ἐττι πλήρης 

παθῶν. Δέον οὖν τὸν ἄνθρωπον τῶν παθῶν ἀπαλλαγῆναι χαὶ 

τὸ φυσιχὸν χάλλος τὸ ἀυιαυρυὐὲν διὰ τῶν παθῶν ἐπαναλαῴφεῖν͵ 

ἵνα οὕτως ὡς κάτοπτρον χαθχρὸν τὸν Θεὸν εἰσδέξηται (Ι. 307 

.5) ᾿Αλλὰ χαὶ μετὰ τὴν χαάθχρσιν ταύτην οὐ δύναται ὃ ἄνθοω- 

πος ἀμέσως τὸν Θεὸν αὐτὸν ἰδεῖν χαὶ ἀπολαῦσαι" μέσον γὰρ αὖ- 

τοῦ χαὶ τοῦ Θεοῦ ἵσταται ὃ αἰσθητὸς χαὶ νοητὸς χέσμος χαὶ μό" 

νον μέσον τούτων δύναται πρὸς τὸν Θεὸν ἀνελθεῖν. Τὴν ἀπαλλα. 

γὴν τῶν παθῶν χατορθοῦμεν διὰ τῆς πραχτιχῆς φιλοσοφίας, τὴν 

βαθυιαίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἄνοδον διὰ τῶν αἰσθητῶν χαὶ νοητῶν 

χατορθοῦμεν διὰ τ φυσιχῇς θεωρίας. 

Ἡ πραχτιχὴ φιλοσοφία ἐστὶν ἡ ἀπορολὴ τῆς χατὰ σάρχα 

στοργῆς (αΠ}}. 1}. 1590), ἡ «ἀπόθεσις τὴς αἰσθητικῆς οὐ- 

σίας πρὸς τὴν αἰσθητὴν φύσιν, ἡ παγτειὴς ἀποτίναξις τῆς 

αἰσθήσεως μετὰ τῶν αἰσθητῶν κατὰ τὴν ἐν διαθέσει σχε- 

τυκὴν ἐγέργειαν» (8Π|}. ΠΠ}0,. 170). Ἢ πραχτικὴ φιλοσοφία ἔ- 

γει ἀονητιχὸν χαραχτῆρα διὰ ταύτης χατορθοῦμεν τὴν ἀπούο- 

λὴν τῶν παρὰ φύσιν, τὴν ἀπούολὴν τῶν παθῶν. Αὕτη ἐστὶ χά- 

θαρσις τῆς φύσεως ἐχ τῶν παρὰ φύσι". Καὶ ὃ Διον. θεωρεῖ ὡς 

πρώτην βαθαῖδα τῆς μυστικἧς μετὰ Θεοῦ ἑνώσεως τὴν κάθαρσιν 

(48 606]. ἶ6γ. ὁ, 3, ὅ παραδ.. ἠθικὴν Νεοπλατωνικῶν ἐν 

{Ππουν 5. Οὐ γ155 (ον ἃ. ἡ, Ρ]ι. 1. 822) - ὰ πάθη ἀποήαλ- 

“«ἄμμω 

νυ 



λομεν, ἂν παύσωμεν παραχρώμενοι τοῖς ἐμφύτοις πάθεσι ταῖς 

δυνάμεσι τῆς ψυχῆς χαὶ τοῖς πράγμασιν, ἣ γενικῶς, ἂν ὀρθῶς 

γοῶμεν, Τοῦτο δυνάμεθα διὰ τοῦ λόγου, ὅστις «διδάσχει τὸ 

κατὰ φύσιν, διαθά.1,.1ε. δὲ τὸ παρὰ φύσιν καχὸν» (1. 54] 

λστ΄.) «ὁ Θεὸς γὰρ δοὺς τῷ ἀνθρώπῳ χατὰ φύσιν τὸν εἰς 

αὐτὸν πόθον καὶ ἔρωτα, συγέπιϊεζεν, αὐτῷ φυσιχῶς τοῦ 

όγου τὴν δύναμιν» ἐφ᾽ ᾧ δυνηθῆγαι μετὰ ραστώνης γγῶ- 

γαυ τοὺς τρόπους τῆς τοῦ πόθου πιϊηρώσεως χαὶ μὴ παρα- 

σφαμέντας διαμαρτεῖν», οὐ τυχεῖν ἀγωγιζόμεθα» (1. θ94ρ.). 

Τὸ τέλος τῆς πραχτιχῇς φιλοσοφίας ἐστὶν ἡ ἀπαθεια. 

«᾿Απάθειά ἐστιν. εἰρηγτικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καθ᾽ ἣν 

δυσκίνητος γίγεται ἡ ψυχὴ πρὸς κακίαν» (1. 9699 λστ΄.) 

«Σημεῖον ἄκρας ἀπαθείας τὸ ψιιὰ τὰ γοήματα τῶν πραγ- 

μάτων ἀγαθαίγειν ἐπὶ τὴν καρδίαν τοῦ ἀγθρώπου καὶ ἐ- 

γρηγορότος τοῦ σώματος χαὶ κατὰ τοὺς ὕπνους» ([. ἀθτ 

ἪΥ..)" ὅταν «αἱ παθητικαὶ δυνάμεις ἐν τῇ τῶν πραγμάτων 

καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς γοημάτων προσθο.ϊῆ ἀπαθεῖς διαμέγωσι""» 

(192, λε). 

Συνέπεια φυσικὴ τῆς ἄρσεως τῆς παρὰ φύσιν χινήσεως 

τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ χατὰ φύσιν χίνησις αὐτῆς τῆς παραχρήσεως 

πῶν δυνάμεων αὐτῆς ἡ χρῆσις αὐτῶν ἡ ὀρθὴ, τῆς ἀσθενείας 

τῆς ψυχῆς ἡ ὑγεία αὐτῆς. Συνέπεια τῆς ἀφαιρέσεως τῶν παρὰ 

φύσιν ἐκ τῆς ψυχῆς, τῆς καθάρσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ ἐπάνοδος αὐὖ- 

τῆς εἰς τὴν ἀρχιχὴν φυσικὴν χατάστασιν, ἡ ἀνάληψις τῆς φυ- 

σιχῆς χαθαρότητος χαὶ λαμπρότητος, «ὥσπερ καὶ συγέπεια 

τῆς ἀποθο.ϊῆς τοῦ ἰοῦ ἡ διαφάγνεια τὴς κατὰ φύσιν αὐγῆς 

χαὶ υἱαμπρότητος τοῦ σιδήρου». 

Ἡ χατὰ φύσιν χίνησις αὕτη τῆς ψυχῆς, ἡ ὀρθὴ χρῆσις 

τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς (11. 172), ἡ ὑγείχ τῆς ψυχῆς (1. 



πτα 0} ἘΞ: 

δῦ μστ' καραάβαλὲ Διογν 11:5. Στϑθ, 11. 182. ΒΙ αὐ ὙΘΥ  ΤΠΟΥ 

᾿ ΨΥ ΤῊ ὙΈ ΩΝ Ως νν ΦΑ ἐποεσεο πο σνν ρος ΓΒ 2: «κ᾿ δρίστων ἀρετὴν ὑγείαν ὠνόμαζεν»), ἡ ἀρχιχὴ χατά 
- - . Ἁ ε » “ - , - ᾿ ᾿, Ν διὸ 

στ αο τον ΤῊΣ ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἀρξ:τή.- Παράδαλε τὴν στωΐχην ὁιδα- 

σχαλίαν : ἀρετὴ διάθεσις ψυχῆς σύμφωνος αὐτῇ (Στοῦ. 11. 1 40) 

διάθεσις διολογουμένη (Διογ. 89 παραύ. τὐῶν Ὅσον. 
τ ἢ Ὶ ὶ ἐ ἐν ᾽ 

"ενίχὰς ἀδξετὰς θεωρεῖ ὃ ΜΝ, ὡς εἴοομεν, τὰς ἐχ ΕΣ ὁρ Ἴ᾿ χινὴ- 
Ξὸ - ν , - » 

σεως τῶν τριῶν ὀυνάμεων τῆς ψυχῆς προερχομένας φρόνησιν 

ἀγάπην χαὶ σωφροσύνην χαὶ ταῖς τρισὶ γενιχαῖς χαχίαις ταῖς ἐχ 

τῶν παραχρήσεων τῶν εἰρημένων δυνάμεων προερχομέναις ἀφρο- 

σύνη, μίσει χαὶ ἀχολασίᾳ ἀντιτιθεμένας. Ὁ Μ. ὅμως γινώσχξι 

χαὶ τὰς τέσσαρας ἀρετὰς χατὰ [ἰλάτωνα ἀντιχειμένας ταῖς ἰσα- 

οίθμοις καχίχις χατὰ τὸν αὐτὸν φρόνησιν, ἀνδρείαν, σωφροσύνην 

χαὶ δικαιοσύνην (1: 292. οὐ: Ῥὴν ἀνδρείαν ταυτίζει τῇ ὑπο- 

μονῇ (παρα. «καρτερίαν ᾿Αριστοτέϊους ἴθογν ον α. 4. Ρ]}] 

Ι. 291}" διὰ ταύτης ὁμα.ζομεν τὰς συμφορὰς τῶν ἀκου- 

σίων πειρασμῶν, ἤγουν τοὺς τρόπους τῆς ὀδύνης» (1. ὃ8 

νη΄.) διὰ ταύτης «ἀποθά.1 1ομεν τὸ κατ᾽ ὀδύνην παθητὸν. 

καθ᾽ ὃ ἀπορρέποντες τῆς ὀδύνης διὰ τὴς δειιϊίας διὰ παν- 

τὸς φούῳ θανάτου καὶ παρὰ γγώμηνγ τυραγγούμεγοι τῆς 

καθ᾽ ἡδονὴν ἀν Ὁυθθς: δου.ἰείας» (1. 41). Διὰ τῆς σω- 

φροσύνης ἣ ἐγχρατείας εὐθύνομεν τὰ χινήματα τῆς ἡδονῆς: διὰ 

ταύτης ἀποδάλλομεν τὸ χαθ᾽ ἡδονὴν παθητὸν ἦτοι τὴν γνωμι- 

χὴν συγχατάθεσιν τῶν χαθ᾽ ἡδονὴν παθῶν (1. 41). Διὰ τῆς 

ὑπομονῆς χαὶ ἐγχρατείας κατορθοῦται τὸ ἴδιον τοῦ ἐπουρανίου 

ἀνθοώπου, «σωματικὴν ἡδονὴν μὴ ἐφίεσθαι καὶ ὀδύνην παν- 

τειϊῶς μὴ φοθεῖσθαι» (1. ὅ21 να΄). Τούτου φυσικὴ αυνέπειά 

ἐστιν ἢ. ΔΎΧΤΎ), διότι τὸ ἰκισοσ τως εἴδομεν, ιλόνον ἕνεχα τῆς δρι Ὦς 

πρὸς ἡδονὴν χαὶ ἀποφυγῆς τῆςς ὀδύνης προέρχεται. Τὴν διχαιο- 
͵ ἢ Χ ’ Ἔ ς᾽ " ΄ γν - 

σύνην θεωρεῖ ὃ ΝΪ. χατὰ Πλάτωνα, ὡς ἀπονοικὴν ἑχάστῳ τῶν 



. ᾿ Ἁ-. - Ἁ ΦΥ͂ - 

ἐν ἡωαῖν μερῶν τὰ χατ᾽ ἀξίαν, οἷον τῷ λογιστιχῷ ἀναγνώσματα 
᾿ , ν Ἁ 

χαὶ θεωρηματα πνευμχτιχὰ χαὶ ποοτευχήν, τῷ θυμιχῷ με, 

δι. "1 7 ΤΙΥῪ ὭΣΤΕ ( " γνῷ ἐνγοδτειδν ΝΣ ὙΣ ὩΡ" πνευματικὴν, τῷ ἐπιθυμητικῷ ἐγχράτειαν, τῇ σαρχὶ διατροφὴ 
Ἁ , ᾿ ΄, Ε δ.) 7 

χαὶ σχεπάσματα τὰ μάνχ ἀναγχαιότερα. (1. 4λ9 κ᾽). Κατὰ 
Ν ᾿) ει ΕἸ - ε ᾽ὔ πὰ ΄Ὃε ὔ χὦ “ὦ 

τὴν ἔννοιαν: τῆς ἀρετῆς ὡς χρήσεως τῶν δυνάμεων τῆς. ψυχῆς 
ς ΝΑῚ Ἢ ὼ αν , οἱ ὄν ἢ 

Ἶ ὑπρίογηι ἡ ἀνδρεία ἐστὶν ὀρθὴ χρῆσις τοῦ θυμικοῦ, ἡ ὀιχχιοσύνη 

τοῦ χριτηρίου ( Ι. 172). ᾿Αλλαχοῦ ὃ Μ. θεωρεῖ ὡς τὴν γενιχω- 
, ᾽ὔ ᾿ , Α “ "Κ᾿ 

πάτην τῶν ἀρετῶν τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν πλησίον χαὶ ὀνομάζει 

τὸν λόγον «τὴ» γε"ἱκωτάτην τῆς ρύσεως δύναμιν ποιητικὴν 

τῆς «ἀγάπης» (1. 190). Διὰ ταύτης αἴρεται ἡ νῦν χρατοῦσα 
“ὦ ͵ ἀρ ὺν Κ᾿ οΣ -- ͵ ὟΝ ,ὔ κ Ἁ 

τῆς φύσεως ὁιὰ τῆςς φιλαυτίας ὁιαίοεσις χαὶ ἐπανέρχεται τὸ χατᾶ 
«“ ΟῚ ᾿Ὶ " Ν ᾿ ᾷς , - , 

φύσιν, ὅπερ ἐστὶν «ἡ γ) ὠὡμικὴ πάντων πρὸς πάντας ὁμοσθυ- 
͵ Ὄ ἣ , ᾽ Γ, ς ς - ᾽ὔ , 

μδς σχέσις: (1. 01... ...} ᾿Α, γάπη ἐστὶν. ἡ Ἔτι θεωρουμένου 
Ἐπ τς Π 2 ἷ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ τοῦ ἀνθρώπου ἐν σχέσει πρὸς τὸν πλησίον. Τὴν ἀρετὴν θεωρεῖ 

᾿ ᾿ ῃ ε ΄, ας χα - 

ὃ Μ. χατὰ τὸν ᾿Αριστοτέλη χαὶ ὡς μεσότητα Π ὑπεοδολῆς 

χαὶ ἐλλείψεως, ὑπερέολὴν θεωρῶν τὴν χίνησιν ὑπὲρ τὸ μέτρον χαὶ 
᾿ ) ὶ 

᾿ , ,᾽ ν. ᾿ , ᾿ . , 

τὸν λόγον, ἔλλειψιν ὁὲ τὴν χίνησιν παρὰ τὸ μέτρον χαὶ τὸν λό- 

γον’ ἡ ἀρετὴ χεῖται ἐν τῷ μέσῳ χίνησις γὰρ χατὰ τὸν λόγον 
ς ᾿ “ ῃ Ὁ“ Ἁ πὰ “ , Γ λ ΕῚ 

ἐστὶν ἦτοι χατὰ τὸν ὅτον χαὶ τὸ μέτρον τοῦ ἀνθοώπου. Τὴν ἀρε- 
“ὦ 

τὴν θεωρεῖ ὁ Μ. ὡς αὐτάρχη πρᾷς εὐδαιμονίαν" (π|})}. {1}. 1005 
- ἥΝνΝ ῇ , ᾿ εἶ » ᾿ ᾿ 

Παραῦ. διόχσχαλίαν Στωϊχῶν : αὐτάρχη εἶναι τὴν ἀρετὴν πρὸς 
Ὑτὴν .Ὑ “Ὁ γεινλ . ᾿ » ν ι πῷ ῇ 

εὐδαιμονίαν. Διογ. 7. 127. Τὰ ἐχτὸς ἀγαθὰ χαὶ τὰ τοῦ σω- 

μᾶτος ποιοῦσι τὸ, ἀνῆρωπον μαχάριον μόνον μετὰ τῆς ἀρετῆς 

συνημμένα. “ἩΗ μακαριότης ὅμως μένει, χαὶ ἂν ταῦτα οὐχ ὑπᾶρ- 
4 ὌΝ ἊΣ Η “Χ ὯΝ Ξ δ ΕΣ ΤΣ παν ν 

χωσιν, ὡς ὃ σωρὸς μένει σωρός, χὰν ὁύο μεδίανους ἀφέλῃς 

(4 π}}). 10. 100.χ). Ττὴν ἀρετὴν θεωρεῖ ὃ Μ. «ὡς μὴ δαγναμέ- 

γη}" ὅλην διὰ σώματος ἐχρανῆναι. Χαρακτὴρ γὸρ θείας 

δυνάμεως ὑπάρχουσα οὐ χωρεῖται σώματι, ἀνά τινα τῶν 
- , Ν ᾽ ἐφ ΕῚ ᾿ : Ν ἭΡΩ 3 

τῆς σχιάσματα καὶ τοῦτο οὐ δι᾽ ἑαυτήνγ᾽ εἰ γὰρ μηδεὶς ἢν 



ὁ εὖ παθεῖν δεόμεγος ἢ πρὸς ἀρετὴν παραδείγματι τυπωθῆ- 

γαι ὀφείἰϊων ἕκαστος ἀρκεῖ ἑαυτῷ πάντως ταῖς κατὰ ψυ- 

ΧῊΡ τῶν ἀρετῶν χάρισιν ἁθρυγόμεγος.» Θεωρεῖ οὖν ὃ Μ. 

τὴν ἀρετὴν ὡς «χρυπτομέγην τῷ βάθει τῆς ψυχῆς διάθε- 

σιγυ μὴ ἔχουσαν ἀνάγχην χαθ᾽ ἑαυτὴν «τῆς πρὸς τὸ ἐμφα- 

γὲς διὰ τοῦ σώματος ἀποδείξεως» (4 11}. 1 906). «Καρ- 

ποῦται ὁ φρόνιμος τὸ ἀγαθὸν καὶ πράττων οὐχ; ὅτι πράττει 

οὐδὲ ἐκ τῶν συμβαινόντων, ἀ.1.1᾽ ἐξ οὐ ἔχει» χαὶ χατὰ Πλω- 

τῖνον 1, ὅ, 10, 45 1. ὁμοίως καὶ χατὰ τοὺς Στωϊχούς). 
ὙΠ Ν “ ἌΝ δῸ ᾿ . 4 ἢ Ἐν ᾽ 

Εἴόομεν ὅτι ὃ Μ. θεωρεῖ ὡς τὸν ἀρχιχὸν σχοπὸν τοῦ ἂν- 
, ᾿ 5» - , - - , .ἃ εξ 

ἢρώπου τὴν ἄξσιν τῶν διαιρέσεων τῶν ἐν τῷ χόσμῳ (ἐς. ὁ.) Ἡ 

ἄρσις αὕτη τῶν διαιρέσεων, αἵτινες ἀποτέλεσμα τῆς πτώσεώς 

εἰσιν, ἔστιν ἐξ ἀνάγχης ὃ σχοπὸς τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τὴν πτῶσιν. 
᾿ ᾿ς ᾿ “- Ν , ΟῚ , ᾿ Ἀ 

Διὰ τῆς βαθμιαίας ἄρσεως τῶν ὀιχιρέσεων ἀνερχόμεθα πρὸς τὸν 

Θεόν. Κατὰ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἀντιστοιχεῖ τῇ πραχτιχῇ φιλο- 

σοφίᾳ πρῶτον ἡ ἄρσις τῆς χατὰ τὸ ἄορεν χαὶ θήλυ ἰδιότητος 
- Ἂ ᾿ ᾽ » ᾿ ᾿ Ι ἀν Κα ὙΠῸ ᾿ 

«τῇ περὶ τὴν θείαν ἀρετὴν ἀπαθεστάτη σχέσει» ὁιὰ τῆς ἀ- 
ς ᾿) "“. “- (ν » γαμίας χαὶ δεύτερον ἡ ἄρσις τῆς διαφορᾶς παραδείσου χαὶ οἰχου- 

μένης διὰ τῆς ἁγιοπρεποῦς ἀγωγῆς. Διὰ τῆς ἄρσεως τούτων ἀ- 
᾿ ᾿ Ψ " ’ ͵ 

ναλαμξάνομεν τὴν πρώτην φυσικὴν χατάστασιν ἐν παραδείσῳ. 
3 “ “Ὁ Ψ ᾿ 4 ᾿ ᾽ , ᾽ ᾽ 
Ενταῦθα παρατηροῦμεν ὅτι, εἰ χαὶ ὃ Μ. τὴν ἀγαμίαν οὐ κατ 

ἐγτοιϊὴν θεωρεῖ «ἀ.].1ὰ χαθ' ἑκυύσιον προσφορὰν ὑφ᾽ ἡμῶν 
᾿ ’ ὴ ἦ ἥν: ΔΥΛΝ , ᾿ ε ϑ " ζ πραττόμενον» (], λδ9 {ζ )κκαὶ τὸν γάμον ὡς οὐκ ἔχοντα 

διαθο.Ἰήν» (1, ὅδὅ, 90), θεωρεῖ ὅμως τὴν ἀγαμίαν ὡς χατάστα- 
ὍΝ ς ’ χὰ ᾽ ’ ε - εξ. ᾿Ψ ἔ 

σιν μᾶλλον ἐμπρέπουσαν τῷ ἀνθρώπῳ, ὡς ἀρχικῷς φυσιχὴν χα- 

ταστασιν αὐτνυῦ. 



9, ὦ΄. ἍΠ ουτιχὴ θεωρέν. 

“7 ΄ 

Μετὰ τὴν πραχτιχὴν φιλοσοφίαν ἔργετχι ἡ θεωσητικὴ φι- 

λοστοφία, δ τς τὴν χαθχοσιν ὃ φωτισμός, μετὰ τὴν πρᾶξιν ἡ θε- 

τὰ, μετὰ τὴν ἀρετὴν ἡ; γνῶσις (11,. 501 .503), Καὶ δ᾽ Διον 

θεωρεῖ ὡς τ στάζιον τῆς μυστιχῇς ἑνώσεως μετὰ τοῦ Θεοῦ 

τὸν ἘΑΠΏΠΑΣ ΠΟΙ ΠΟ ΓΤ τ ὯΝ 

Ὅρος τῆς φυσιχῇς θεωρίας ἐστὶν ἡ ἀπαῦειχ' τὰ ΠΣ 

τὰ ἐκ ποί ἸΈΤΡΝ χότμου ἐρχόμενα δέον ἁπλᾷ ε νχι τ. ε. χο- 
κ , , ἈΝ Σ οὶς πάθους, τότε ὀύνανται τοὺς ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐγχεχρυυμένους Ὁ 

λόγους ἡμῖν φανερῶσαι. «[α.ἰόν ἐστιν, .1έγει ὁ δ πρὸ τῆς 

τειϊείας ἕξεως μι ἐπι τνὴν τῆς φυσικῆς θεωρίας, ἵνα μὴ 

όγους ἐπιζητοῦντες πγευματικοὺς ἐκ τῶν ἌΣ κτι-- 

σμάτων οἰάθωμεν πάθη συ. .1έγοντες" πιϊέον γὰρ ἐν ταῖς ἀ- 

τειϊέσι δυγαστεύει πρὸς τὴν αἴσθησιν τὰ φαινόμενα σχή- 

ματα τῶν ὁρωμένων ἢ πρὸς τὴν ψυχὴν οἱ ἐγκεχρυμμένοι 

τοῖς σχήμασι “όγοι» (1, 1.242). Καὶ χατ᾿ ἄλλην ὄψιν ἐστίν 

ἡ ἀπάθεια ὅρος τῆς φυσιχῇς θεωρίας, Διὰ τῆς ἀπαθείας γίνεται 

ἡ Ψυχὴ καθαρά, ἀναλαμόάνει τὴν“ πρώτην φυσιχὴν αὐτῆς χα: 

τάστατιν χαὶ οὕτως ὀύναται τὴν φυσικὴν ἐνέργειχν αὐτῆς 

ἀναλαθεῖν. 

Αὕτη ἡ φυσικὴ ἐνέργειά ἐστι χυρίως ἢ ἄμεσος γνῶσις τοῦ 

Θεοῦ, ἀλλ᾽ αὕτη οὐχ ἔστι δυνχτὴ μετὰ τὴ; πτῶσιν: μεταξὺ γὰρ 

Θεοῦ χαὶ ἀνθρώπου χεῖται ὁ αἰσθητὸς χαὶ νγητὸς χόστιλος. Μετὰ 

τὴν πτῶσιν φυσικὴ ἐνέργειχ τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἐχ τῦῦ αἰσθητοῦ 

πρὸς τὸν νοητὸν χότμον διαθῆναι χαὶ ἐχ τούτου πρὸς τὸν Θεόν, 
»" ᾿ Χ “ τὰ “ Λ Ν Ν «ὦ “, [2 

Ὥτοι Ἢ Φισιλ: ἐνξουει ΧΡ 2)... ἀνῆλώπου ετὰα τὴν πτῶσιν ἐστιν ᾿ ᾿ Ὡϊ ϊ 



5 ς ἐλαι, ΡΤ 4} -« Ἐν ἐς " Ἂ Ν ΜΝ Ἂ ἀντίστρορης τῇ ἀρχιχῆ" «ὁ ἄνθρωπος ἔδει τὸν περὶ Θεοῦ κρείτ 

τογα χαὶ ὑψηϊότερον «ἱόγον μυηθῆγαν καὶ οὕτως ὕστερον 

τοὺς ἥττογας τῶν γεγογότω»» (1,91), νῦν ὅμως ἐχ τῶν ἣτ- 

τόνων ἀνέρχεται πρὸς τὰ χρείττονα. Οὐχὶ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ 

νοῦ ἄρχεται ἡ φυσυκὴ ἐνέργεια νῦν, ἀλλὰ διὰ τῆς ἐνεργείας τῆς 

αἰσθήσεως χαὶ χαταλήγει εἰς τὴν ἐνέογειαν ποῦ νοῦ. 

Πρῶτον στάδιον τῆς φυσικῆς θεωρίας ἐστὶν ἣ ἐνέργειχ τῆς 

αἰσθήκεως. Κατὰ τὸν Μ. «οὐχ ἔστι δυνατὸν πρὸς τὰ συγ᾿- 

γεγὴ γοητὰ διαθῆναν δίχα τῆς τῶν διαμέσου προθεθ.ἱημέ- 

γων αἰσθητῶν θεωρίας"» τοῦτο γίνεται διὰ τῆς αἰσθήσεως «τῆς 

συγγενοῦς τοῖς αἰσθητοῖς καὶ κατὰ φύσιν» (1, ὅδ ιστ΄.) ᾿Αλ- 

λὰ πρὸς τὴν διάδχσιν πρὸς τὸν νοητὸν χόσμον ἀναγχαῖος χαὶ ὃ 

λόγος. «Ὃ υἱόγος ἐστί τὸ ὄργαγον τὸ συ..1εγόμενον διΐην 

ἐπιστημόνως τὴν γοητῶς ἐν τοῖς οὐσιν ἀπαστράπτουσαν 

τῆς θείας ἀγαθότητος ἔμφασιν» (1. 109.). Διὰ τοῦ λόγου οὖν 
ἜΡΩΣ - 3 - , . ᾿ , Ὧι « 

ὁρῶμεν ἐν τῷ αἰσθητῷ χόσμῳ τὸν νοητὸν χόσιμιον, διὰ τούτου ἣ 
“" , "᾽ ν » τὸ τῇ - “ ἐἀ ς: αἴσθησις γίνεται ἄγγελος «τοὺς ἐν τοῖς οὖσι τῇ ψυχῆ διαγ- 

γέμουσα “όγους» (4 π}}. 11}. 1106}. Γοῦτο τὸ στάδξιον ὦν - 

λογεῖ τῇ εὐθείᾳ χινήσει τοῦ Διον (46 ἀϊν ποπι. Δ, 9. [Πχραῤ, 

Κανάχη διατριδὴν 10, 11). 
᾿Ὶ ΄“ » 5. ᾿ὰ -» -- 

Μετὰ ταῦτα ἄρχεται τὸ δεύτερον στάδιον τῆς φυσιχὴς ὕξω- 

ρίας ἡ ἐνέογειχ τοῦ λόγου. Κατὰ Μ. ὡς χαὶ χατὰ Πλάτωνα οἱ 

λόγοι εἰσὶ συστηματιχῶς διηρθρωμένοι χαὶ εὑρίσχονται ἐν σχέσει 

ὑπεραλληλίας χαὶ ὑπαλληλίας" ὑπὲρ τὰ ἄτομά εἰσι τὰ εἴοη, ὑ- 

πὲρ ταῦτα τὰ γένη καὶ ὑπὲρ ταῦτα γενικώτεροι λόγοι, οἵτινες 

«ἑγοῦσι τὰ ταὶς οἰκείαις διαφοραῖς ἀ.1.1ἡων διαχεχριμένα 

καθόνου καὶ κοιναῖς γενικῶς ταυτότησι καὶ ὃ.ιῖοι διΐοις τοῖς 

ὑπ᾽ αὐτὸ ἀδιαιρέτως ἑγικῶς ὑπάρχουσιν» (πη. 1}. 22).α 

6)----παραῤ. ΡΠ} ἀθν Κιρομθηνάϊίον νοὸρ ΠΌΡογ 948, Ἡ ἐνέο- 
5» Σ ἃ Ἷ 4 ’ ἀν ΤῈ ας ἘΞ ὔ ε Ν,ἤ γέια οὖν τοῦ λόγου ἐστίν ἡ ἐπεζξεργασία τῶν λόγων, ἡ διάταξις 



Ι ὦ Οι Ι 

φ»- αὐτῶν, ἣ χατᾶτ ταΐ'ς τῶν μεριχῶν ὑπὸ τοὺς γενιχούς, τῶν γενιχῶν 
1 Α ἣ 7 . ’ ὃ 4 [4 ἀν ὃ. 

ὑπὸ τοὺς γενιχω τέρου ς χαὶ τέλος ἡ ἑνότης πάντων ὑπὸ ἔνχ λό- 

δ ’ νὰ , ΔΝ τ ἢ “ Γ Γ᾿ ὼ 

γὸν τὴν φρόνησιν, ἐν ᾧ πάντες οἱ λόγοι ἐνυπάρχουσιν. Τὸ τέλος 

οὖν τῆς ἐνεργϑίας ταύτης ἐστί «(ιία ὦ Σὲ, καὶ ἀδιαίρετος φρό- 

γησιςυ (λπ|}}. 11}}. 1.99.) --- Τοῦτο τὸ στάδιον ἀναλογεῖ τῇ ἐ- 

λιχοειδεῖ χινήσει τοῦ Διον. (66 ἀἐν ποι. 4, 9). τοῦτό' ἐστιν ἡ 

διαλεχτιχὴ τοῦ Πλωτίνου (ἴδε Ζ6116ν δὲν: ΡΙΗῚ ΡΙοΐτπι5. ΠΠΙ, 
- ᾿ 7 ΄ "ὔ αν. Ἷ τὐνὰ 

2, 12). Διὰ ταὐτῆς τῆς φρονήσεως αἴδονται πᾶσαι αἱ ὁιαφο- 
- ᾿ Ω ἢ δννς ἡ ΣΝ τ Υ 

ρβαϊ, τὰ διεστῶτα ἄγονται Εἰ τὴν δὲν τοῖς οὐσὶ. χαταλύεσαιν πόν 
ι ᾿ ν - ᾿ δας γὴν, Ἶ Ἂ 

λεμος χαι τὰ παντὰ πρὸς εἰρηνιχὴν φιλίαν χαὶ ἀδιαϊοετον. διλο- 

4) Ἷ “-- 5 ς ΕΚ . ΄- σε ΠΝ ᾿ ᾿ γοιαν συνόξονται (τη). 110. 2.25). Ταύτην τὴν φρόνησιν ὀνομά- 
ἧ ε “- -- “ὦ Σ Ϊ , , τ  .)ς δυο ιν ὦ ᾿ εἰ ὃ δ]. ἐν τῷ τελευταίῳ χωρίῳ σοφ!αν΄ (ὡς χαὶ ὃ [Πλωτῖνος 

παραῦ, ὡς ἀνωτέρῳ Ζ61161}) χαὶ διαχρίνει ταύτης τὴν φρόνησιν 
: 

ἿΞ- ἰδίως, «ὑφ᾽ 1 ἧς οἱ τῶν (ἐρι κῶν ποικίψως τοῖς τῶν γενλιχῶγν 

ἄς ἀγο περιέρχονται.» 
ἐς ἤ "Ὁ, Ἂν Ὑ . 

Ν ς ᾿ ΠΣ - , Ξὸ ᾿ ᾿ς ἈΝ Ὁ 

ου αἴρεται ἡἣ ὁ διὰφ ορὰ οὐρανοῦ χαὶ γῆς; αἰσθητῶν χαὶ νοητῶν οιὰ 

ταύτης προ ανΝ (((ω ὑπάρχουσα ἡ ἅπασα κτίσις ὧσ- 

περ ἄνθρωπος ἀ.1.1οο ἀγα κερανἰανουνμ ἐν ἢ ἐν τῇ φρονήσει» 

ΤΠ ἈΦ. 

...-πϑςΣ, -χζυγὰ 5»...---- 
υἴρα, τνοτ Ὁ σ:"".-...-. ἀρ ις.. ος το οὶ 

ἃ. ΕΒ ενυνθωώπησις τοῦ Φεῦ ἐν τῷ ανθωώπῳ.- 

- Ὁ Ἁ ἣν ᾿ Ω , ᾽ ς ; Καὶ μετὰ την θεωρίαν ἐστὶν ἀνχγχαίχ ἢ πρᾶξις χαὶ μετὰ 

Ὡ ἘΞ Ο7 
“ν᾿ νν 

τὴν γνῶσιν ἀναγκαία ἣ ἀρετή. ὕ0 ταῦτα ὁέον συνωπάξγειν" 



» 

ὡς ἄποαχτος γνῶσις οχντασία οὕτω χαὶ ποᾶξ'ς ἀλόγιττος εἰδωλόν 

ἐστιν τὴν πρᾶξιν δέον θεωρίαν ἐνεργουμένην εἶνα! χαὶ τὴν θεω- 

ρίαν πρᾶξιν Δ ἀπ ῖν, τὴν ἀρετὴν δέον φανέρωσις γνώ- 

σεως εἶναι χαὶ τὴν γνῶτιν ἀρετῆς συντηρητιχὴν δύναμιν. Διὰ 

τῶν δύ) τούτων γίνεται χατὰ Μ. ὁ Θεὸς ἄνθρωπος χαὶ Ὁ ἄνθτω- 

πος Θεός. 

Κατὰ τὸν ΔΙ. ἡ ἀλήθειχ χαὶ τὸ ἀγαθόν εἶσι δηλωτιχὰ τοῦ 

Θεοῦ «ἡ μὲν ἀυϊήθεια, ὅταν ἐκ τῆς οὐσίας τὸ θεῖον σημιαίνε- 

σθαι δοχῆ" ὡπυιϊοῦν» γὰρ καὶ μόνον καὶ ὃν καὶ ταὐτὸν καὶ 

ἀμερὲς καὶ ἄτρεπτον χαὶ ἀπαθὲς πρᾶγμα ἡ ἀνήθεια καὶ 

ἀν άθητον καὶ πανιεμῶς ἀδιάστατον" τὸ δὲ ἀγαθόν, ὅταν 

ἐκ τῆς ἐνεργείας" εὐεργετικὸν γὰρ τὸ ἀγαθὸν καὶ προγοὴη- 

τικὸν τῶν ἐξ αὐτοῦ πάντων καὶ φρρουρητικὸν (1. ά90, 500). 

Διὰ τοῦτο θεωτεῖ ὃ ΔΙ. «τοὺς τῶν ὄγτων «όγους καὶ τοὺς κατ᾽ 

ἀρετὴν τρόπους ὡς τύπους τοῦ Θεοῦ.» Διὰ τῶν τύπων οὖν 

πούτων γίνετα! χατὰ Μ. ὁ Θεὸς ἄνθρωπος χαὶ ὁ ἄνθρωπος Θεὸς 
λ ΚΥ »ς ’ Χ Ν - , . ᾿) 

(1. 29. .οἡη΄.} χαὶ ὁὴ διὰ μὲν “τῶν ἀρετῶν γίνεται ὃ αὐθδώπος 
Ν 

. 

ὅιλοιος τῷ Θεῷ χατὰ ἂν ΚΣ διὰ δὲ τῶν λόγων χατὰ τὴν 

οὐσίαν" τὰς μὲν ἀρετὰς ἔχει ὁ ἀνθοωπος γινόμενος Θεὸς ὡς σῶμα, 

τοὺς δὲ λόγους τῆς ΠΣ Ων ὡς ψυχὴν (1 ὅ22 ὁη.). Ὃ Θεός 

ἐστι τὸ πρωτότυπον, χαθ᾽ ὃ ὃ ἄνθρωπος ἀπούάλλων πᾶν ἀνῆχον 

αὐτῷ σχηματίζεται χαὶ {πρ6. ὅ18 χη) τυποῦται' πᾶν ὅ,τι ὁ 
"ὔ χκν ΡΑ - Ν,, . , νυ ε 

ἀνθοωπος χατορῆῇοῖ οιὰ τῶν ὁήο εἰσημένων σταδίων «ἡ γίχη 
: 

»" 

καὶ ἡ σοφία, ἡ πρᾶξις καὶ ἡ θεωρία, ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ γγηῶσις, 
» ΄ ᾿ , Ἂ « ᾿ ͵ , ᾿ ὡ - Ψ , Σ 

ἡ ἀγαθότης καὶ ἡ ἀἰήθειά εἰσιν ἐκ Θεοῦ»" ὃ ἄνθρωπός ἐστιν, 
“ 4 ον Γς ἢ ᾿ Ἢ Α ἤπ »-, Ὁ ᾿ ᾿ ΩΣ μὰ τὰ 

οὕτως εἰπεῖν, χατοπτρὸν τὴν ὀήύξζαν τοῦ Θεοῦ, τὸν Θεὸν ὁιὰ τοῦ 
ς τα ᾿ ς ἕω Διὸ - ᾿ ᾿ ᾽ ν Ὑ 

αὐτεζουσίου αὐτοῦ ἀντχναχλῶν. Κατὰ ταύτην τὴν ἔννοιαν λέγει 

ὃ Μ. ὅτι «ὁ Θεὸς πᾶσιν ἡμῖν ὡς ὀργάνοις ἐπιτε.ϊεῖ πρᾶξιν 
Ν ῃ Ν ς - , Ἢ Ω Ν 

χαὶ θεωρίαν μηδὲν ὑἡμιῶν συγεισφερόγτων τὸ σύγοιϊον π.ιὴν 
ΕΣ 



τὴς θειϊούσης τὰ καμὰ διαθέσεως» (1. 191,10}}). Τὸν Θεόν, 

ὡς τὸ ἀρχέτυπον, χαθ᾽ ὃ ἡμεῖς σχηυματιζόμεθα, ὡς μετεχόμενον, 
Ἔπρε τς , Ν, Ω ΚΣ Ω χ , ἫΝ δὰ ὡς ἀντιχείμενον μεταδόσεως ὀνομάζει ὃ ΜΝ: χαὶ τὸν λόγον. Ὃ 

λόγος ἐστὶν ἡ οὐσία τῶν ὄντων (ἀΠ|}. 110 1295), ὃ λόγος ἐστὶν 
ς 44 - 5 - ζ ἡ οὐσία τῶν ἀρετῶν (1 206). 

᾿Αλλ᾽ ἡ ἐνανθρώπησις αὕτη τοῦ Θεοῦ χαὶ ἡ θέωσις τοῦ 
9 , Σ Ν " ἀνθρώπου ἐστὶ συμόολιχη. «Πᾶσα γνῶσις ἐνταῦθα τῶν ὑψη- 

λῶν αἴτιγμά ἐστιν ἔμφασιν τῆς ἀυϊηθείας ἀ.1.}} οὐκ αὐτὴν 

ὑφισταιιἐγὴνγ ἔχουσα τὴν ἀήθειαν καὶ πᾶσα δικαιοσύνη 

ἐσόπτρου «16γον ἐπέχει» (1. 102). Ὁ Κύριος ἐνδημεῖ μέν 

ἀλλὰ χατὰ { ἐν ἐσόπτρῳ χαὶ αἰνίγματι θεωρίαν, χατὰ τὴν 

πρόσωπο πρόσωπον ὅμως θεωρίαν ἀποδημεῖ (1. 197 νζ΄... 

τῶ Ἀ τος Θεὸς χατὰ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐστιν ὃ Θεὸς 

χατὰ τὴν χαταφατικὴν θεολογίαν. Κατὰ ταύτην «πάντα εἶναι 

φαμὲν τὸν Θεόν, ὅσα ἐκ τῶν ποιημάτων ὡς αἴτιον. ἐγγω- 

ρίσαμεν» (1η}}.ὄ 1}. 10 ἰὰα παραό. 46 ἀϊν ποηι 1, 0). Ὁ Θεὸς 

πᾶντα ἐστίν, ὅσα ἐστί, «πάντα γὰρ τὰ ἠργμένα χρονικῶς 

μετοχῇ τῶν οὐκ ἠργμένων χρονικώς εἰσι καὶ «έγονται τοῦθ᾽ 

ὄπερ εἰσι καὶ «ἱέγονταιυ» (1. 471 ν΄.). Κατὰ ταύτην τὴν ἔννοιαν 

ὃ ἄνθρωπος ὡς φύσει ἐστίν, ἔστι μοῖρα Θεοῦ χαὶ Θεὸς (ἀπ|}. {Π]}. 

1256) χαὶ πάντα, ὅσα ἔχει, μετοχῇ τοῦ Θεοῦ ἔχει. Διὰ τοῦ αὐτε- 
Ἂ [Ε “Ὁ ᾿ ο᾿ "Ὁ ἣν μ τῷ ζουσίου αὐτοῦ δέον τὸν ἄνθοωπον ταῦτα τηρῆσαι, ὁέον γνωμὴ τοῦτο 

᾿ 

Ψ 2 ΠΣ τὰ ὌΠΌΣ Ὁ ὑανν ΒΕ 
γενέσθαι, ὅπερ φύσει ἐστίν. Τοῦτο χατορῆοϊ ὡς εἴοομεν ἐιχ τῆς 

“- 7 κ τῆν , κ' “᾿ - Η ͵ ν 

πραχτιχῆς φιλοσοφίας διὰ ταύτης ὃ ἄνθρωπος ἀναλαμθᾶνει. τὴν 

ἀρχικὴν αὐτοῦ φύσιν. Ἢ ἀνάλυψις οὖν τῆς ἀρχιχῆςς φύσεώς ἐστιν 
. - ΝΥΝ ΕΣ ἀπ ΑΝ ἐν τ ς ὦ [ , Ὧν ΛΘ 

ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν ἀρετῶν χαὶ ἡ θέωσις τοῦ ἀν- 
7, ἄν ς Κ - Ἁ 

ἡρώπου, ὁιότι ὁ ἄνθρωπος ἐν τ τῇ ἀρχιχῇ αὐτοῦ φύτει θεός ἐστι χαὶ 

ἡ φυσικὴ αὑτοῦ ἀγαθότης μετοχῇ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ ἐ- 

στιν. Κατὰ τὴν χαταφατιχὴν θεολογίαν ὡσαύτως αἱ λόγαι οἱ ἐ ἰ ν 



" ᾿ ΤΗ ᾿᾿ ον ς Ὑ 

τῷ χόσμῳ εἰσὶν ὁ αὐτὸς εἷς λόγος, ὃ Θεός, Τοὺς λόγους οὐ» 
’ ἵ ΄ "« ᾿ Ἁ 

τούτους ἕν ὭμΩΝ πρ957 σλαυιζανοντες .. .)0)5 “μεν κοΐ ἡ ἀνα ὅτ ρηρ: ὕμεν ἐν ἣ- 
ν 

μῖν τὸν Θεόν. ᾿Αλλὰ χατχ τὸν ΔΙ. ὡς χαὶ κατὰ τὸν Διον; ὑπὲ2 

τὴν χαταφατιχὴν θεολογίαν ὑπάοχει ἣ ἀποφατιχὴ νι λογία. Κατὰ 
͵ ὁ 

Υ : Ὑ Ἀ 

ταυτὴν «ὁ Θεὸς οὔτε .ἰέγεται οὔτε γοεῖται οὔτε ἔστι τι τὸ 

σύγουϊόν τι τῶν ἄ,1 1ῳ συγεγγωσιμένων ὡς ὑπερούσιος ουδὲ 

ὑπό τινος οὐδαιιῶς καθ, ὁτιοῦν (ιετέχεται» (τη}0. 11}. 1225}. 

οὐλ ἔστι γὰρ ἀκχριθὴς ἐμφέρεια τοῖς αἰτιατοῖς καὶ τοῖς αἰ- 

τίοις, τὰ αἰτιατὰ ἔχει τὰς εἰκίτας τῶν αἰτίων, τὰ αἴτια τῶν 

αἰτιατῶν ἐξήρηται καὶ ὑπερίδρυται χατὰ τὸν τῆς οἰκείας 
Ὑ 

ἀρχῆς «.όγονν (1. 0205 στ΄.) 
ὲ 

τὴν ἐν τῷ Θεῷ 

καὶ (ετεγόντωῦν κχιιὶ (ιεθεκτῶν ὦ ἀπειράκις ἀπείρως ὁ Θεὸς ὑ3 

πεζήρηται» (1, Δ71 μθ΄.παχραθ. ἀ6 ἀἵν (οπὶ ὅ, 1). Κατὰ ταύτην 
᾿ Ν . Ν ς “" ς ὡ ὃ ο οὖν τὴν ἀποφατιχὴν θεολογίαν ὡς πᾶτα ἡἣ χτίσης ἔστι χαὶ οὐχ᾿ 

Ω ξ , τς δὲ ἀ τρ ἢ Ὥ ἡ εν Ὁ -. 
ἔστιν ὃ Θεός, σύμθολον μόνον τοῦ Θεοῦ ἐστίν, οὕτω χαὶ ὃ ὁιὰ τῆς 
. δὰ ποῖ ἤ Ἷ 5» 7 “ -- 

ἀρετῆς χαὶ τῆἧς. γνώσεως θεούμενος ἄνθνωπος σύμῥολον τοῦ Θεοῦ! 
, - εὐ" “ Υ͂ , γῆς ᾿ ς ᾿ ΄ 

ἐστιν, ὡς πᾶσα ἣ χτίσις παριστῆσιν τὸν Θεόν, ἀλλ οὐχὶ τελείως, 
΄ ᾿: " ΄ 4 ’ 

ὁ Θεὸς γὰρ χατὰ τὴν ἀποφχτιχὴν θεολογίαν ὑπὲρ ταύτην ἐστίν," 
τ᾿ Ν » ὯΝ ΥΥ - - Α 

οὕτω χαὶ ὃ ἀνθρωπὸς παρίστησιν τὸν Θεὸν ὁιὰ τῶν ἀοετῶν χαὶ 

τῆς γνώσεως, ἀλλ᾽ οὐχὶ τελείως" «οἱ τρόποι γὰρ τῶν ἀρετῶν 

καὶ τῶν γγωσθῆγαι φύσει δυγὰ «ἔγνων οὗ υἱόγον μόνον τύπου, 

καὶ προχαράγματα τῶν ὑπὲρ αἰῶνας καὶ φύσει ἀγαθῶν, 

(1. 41). οἷς τὰ θεῖα συγέχεται» (1. 510 μη..)----παράδ. )ογποῦ 

Δα  ἸΟΚο ἢ 55. σοβο ] 0 ἀν ΙΘ το νὴ (ον ονβου ΟΠ Ί511 

δου ΘΟ: 
ε: , ." πῶ Ε] 4 2) ΔΝ ἢ “ ,ὕ 

Η θέωσις αὕτη τοῦ ἀνθρώπου συμόαίνει οιἱὰ τῆς ἀγάπης: 

« Π]ἐγὰ ἀγαθὸν ἡ ἀγάπη ὡς Θεὸν χαὶ ἄνθρωπον δι’ ἑαυϑὶ 

το Τῆι πεί 
᾿ 
δ᾽ 
δὶ 

ἶ 

᾿ 

“ἕν. 

ἴὸς (6 ἀϊν ποῆπὶ 98. Κατὰ ταῦ- 

ἐστι τ' ἡ μεθεχτόν. «πάντων γὰρ τῶν ὄντων. 

ερὶ τὸν αὐτὴν" ἔχοντα συγάπτουσα καὶ ὡς ἕν θρω- 



πον τὸν ποιητὴν τῶν ἀνθρώπων φαγῆγαι παρασχευάζουσα 

διὰ τὴν τοῦ θεουμέγου πρὸς τὸν Θεὸν χατὰ τὸ ἀγαθὸν ὡς 

ἐφικτὸν ἀνθρώπῳ ἀπαρα.).1αξίαγν. (1,517 χθ, «διὰ τὴν 

μίαν καὶ ἀπαρά. λαχτον ἀμφοτέρων κατὰ τὸ θένϊη (ὦ βουύ.η- 

σίν τε χαὶ κίνησιν» (χζ ̓ ; Τὸ μακάριον τοῦτο πᾶθος τῆς ἀγάπης 

«συν δεσμεῖ τὸν γοῦν τοῖς πγευματικοὶς θεωρήμασι καὶ πεί- 

θει προτιμν τῶν ὑυϊικῶν τὰ ἀν.ῖα, τῶν αἰσθητῶν τὰ το- 

"τὰ χαὶ ιθεῖὰν {Π| Δ 08 0; Ἢ ἀγάπη ἀὕτη. ἐστὶν ἡ “ἀ: 

᾿γαπητὴ δύναμις τοῦ ἀνθοώπου ἡ μετὰ τὴν πτῶσιν τῇ αἰσθήσει 
)δ᾽ιᾳιλ Φες τι Ὑξ: - ἐξ ἘΞ δ 2 

πλχεναι νόσῳ ὃ νοῦς τοῖς αἰσθητοῖς ἐνχσγολεῖται χαὶ ἐν αὐὖ- 

τοῖς διὰ τούτου πλατύνεται, πᾶσα ἡἣ ἐπιθυυαία χαὶ ἣ ἀγάπη 
- τ ΕῚ - ͵ »Ὲ ἐ ὃς 

ἐν αὑτοῖς εὖ ΦΡΡ ᾿Εὰν ὅμως χρονίᾳ ἀσχήσει τῆς τῶν ἡἧδο- 

τ - γῶν ἐγχρατεία τἧς τῶν θείων μελέτης τοῦ Θεοῦ ἢ μᾶλλον 
φῇ Ἂ Υ νὰ 7 

τῶν θείων καὶ οἰχείων πεῖραν λάθη χαὶ ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς χρονή- 
Π 

σεως ἐν αὐτοῖς πλατύνηται, τότε ἀνάπτετα χι ἣ ἀγάπη πρὸς ταῦτα 
λ ς ν δὰ ΄ 

ἢ μᾶλλον στρέφεται ἣ πρὸς τὰ αἰσθητὰ ὁεθομένη ἀγάπη πρὸς 

τὰ θεῖχ χαὶ οἰχεῖα χαὶ νοητὰ χαὶ ὃ ἄνθρωπος χατὰ μιχρὸν ἀπορ- 
τ , ΄ ᾿" - κε ᾿ χ ε ΄ , 

οήγνυσιν ἑαυτὸν τῆς σχέσεως πρὸς τὰ ὑλιχὰ πράγματα, ἕως οὗ 
"- “ Ν , ἀθλὶ 

τέλος ὅλον τὸν. πόθον ἐπὶ τὰ θεῖα μεταφέρει. Ἢ ἀγάπη φύσει 

᾿ στρέφεται πρὸς τὰ θεῖα, ἐὰν ὃ ἄνθρωπος τούτοις ἐνασχολῆται, τὸ 

φυσιχὸν γὰρ ἀντιχείμενον ταύτης ἐστι ὁ Θεός, τὰ θεῖα. Ἢ ἀγάπη 
“ “. ᾿ Ὁ ψἢ μν ,’ ἦν π ὡ ΕἾ ᾽} Ζ Ν 

αὕτη ἐστὶν ὃ ἔρως τοῦ Π]λάτωνος, ὁν οὗ ὃ -ἄνθοωπος τείνει πρὸς 

τὸ θεῖον. Ἢ ἀγάπη αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἡ ἔφεσις καὶ ὁ πόθος, ὃς 

πάντα τὰ ὄντα χατέχει χχτὰ τὸν Διον. Καὶ χατὰ τὸν δ. πάντα 

τὰ ὄντα χατέχει ἡ ἔφεσις αὕτη πρὸς τὸν Θεὸν χαὶ πάντα τὰ 

ὄντα πρὸς τὸν Θεὸν χινοῦνται ([1}). Δ} 120α, 1246.). Καὶ χατὰ 
ἢ Ρ ΄“ 5 » » Ὁ ΝὋ ΕΥ̓ ἐν 

τὸν Ν, τῆς ἀγάπης ταύτης χαὶ τοῦ ἔρωτος «προδο.ἰεὺς καὶ 
“)"γ7 ν" ᾿ δὲ . ; ἐλφε ἐ ἣν ὃ (ΘΞός: ὃ (ὐ:ὸς “2: ὶ γεννήτωρ» σύναμα δὲ χαὶ τέλος ἐστὶν ὃ Θεός Ξδο Ν ἀδ᾽ χὰ 

χατ᾽ αὐτὸν «ὡς ἐραστὸν χαὺ ἀγαπητον πάντα κιγεὶ πρὸς 
ΝΝ ᾽ , ΄ (ν δι, 

ἑαυτὸν τὰ ἔρωτος καὶ ἀγάπης δεκτικά». (1, 090 πὸ πον τον 
. Α ᾿ [ ἜΣ 

ἀδ ἀϊν. ποῦ 4,11). Καὶ χατὰ τὸν Μ. ἡἣ δύναμις τοῦ ἐωίεσῆχι 
Π 



ἘΞ οὐ Ὁ 

οὐχὶ ἡ αὐτὴ πᾶσι τοῖς οὗτιν, ἀλλ᾽ ἀνάλογος αὐτοῖς» (1, 61 ὁ πζ', 

πρό. 46 ἀπ ποῖῃ 1, ὅ). «ὁ Θεὸς κινεῖ ἕκαστα κατὰ τὸν οἱ- 

κεῖον «ἰόγον πρὸς αὐτὸν ἐπιστρέρεσθαν» (1,091 πη΄.). Ὁ 
.“ . ἐς Ν ᾿ 3 “ ἈΞ 3 , Μ. ὅμως ἐνασχολεῖται περὶ τὴν ἀγάπην ἐν τῷ ἀνθεώπῳ μόνον 
ς ν ᾿ ΠῚ . ἘΦῚ Ἷ “ ᾿ - « 

χαὶ ἡ ἐχδοχὴ ταύτης παρ᾽ αὐτῷ διαφέρει τῆς παρὰ τῷ Διον. Ἢ 

ἀγάπη χατὰ Μ. οὔκ ἐστιν ἡ φυτιχὴ ἔφεσις καὶ τάσις πρὸς τὸν 

Θεὸν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ ἀνάλογος τῇ φυτιχὴ ἐφέσει τῶν λοιπῶν ' ϊ [ νον δ τὸς 
3, . 5 " ΕἸΣ ἐ ἊΝ μὰ εξ μές ΟῚ 9 οἰ 5 Ν κ 

ὄντων, οὖχ ἔστιν ἀφηξημένη φυσική τις ἔννοιχ, ἀλλ᾽ ἔχει ἠθιχὸν 

χαραχτῆρχ. Ἢ ἀγάπη αὕτη ἐξχοτᾶτχι ἐχ τοῦ αὐτεξουσίου τοῦ 
ἂνθ ὠπ ' Ἥ αν Π ΄ ὙΚ ΣΝ . ξ ὃ λΙ ΞΡ “ ΡΞ ς καὶ Ξ 7 ͵ὔ κ᾿" 

ἀνθρώπου. Ἣ ἀγάπη αὕτη, ὅταν ὃ ΝΜ. περὶ ταύτης ὡς ἐνεργούσης 

τὴν διὰ τῶν ἀρετῶν θέωσιν τοῦ ἀνθρώπου χαὶ ἐνανθοώπησιν τοῦ 

Θεοῦ πραγματεύεται, ἐστὶ μᾶλλον ἡ ἀγάπη χατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν 

ἀρχαίων Πατέρων ἢ χατὰ τὴν τοῦ Διονυσίου (παρα. ἷ, ὅ1 7 χθ΄). 
ε« Ὁ. ’ ᾿ 4 “Ὁ Ἔ ᾿ “- Ῥ , ἡ τς δ᾿ ᾿ " ΕῚ ’ ἐμαῖς 

ἢ: ἀγάπη ἐν τῇ πραχτιχῇ φιλοσοφίᾳ ἐστὶν ἡ χοιστιανιχὴ ἀγάπη 
, Η ε , ΕΩ 9 τὰ ὙΝ ε ᾽ ͵ 

αὕτη ἐστιν ἡ γενικωτάτη τῶν ἀρετῶν ὡς εἴδομεν’ «ἡ ἀγάπη 

οὐκ ἄ.1.11η καὶ ἄ.1,1η Θεῷ καὶ ἀνθρώποις, ἀ..1ὰ μία καὶ ἡ 

αὐτὴ ὁ.η Θεῷ μὲν ὀιρεινϊοιιένη ἀγθρώπους δὲ ἀ..1ή νοις 
᾿ ῶΩ - ᾿ ἜΦῊΣ “ ᾽ , 3 -- γὰν. 5 ᾿ 

ἐπισυγάπτουσαν» (Π, 2 Ὁ δ) Σ Δι τῆς ἐννοίας ταῦ τ στη ας 
Ω - “- τῳ ε ᾿) 

πῆς ἐν τῇ πραχτικῇ φιλοσοφίᾳ προσλαμθάνει ἡ πραχτιχὴ φιλο- 

σοφία θετικὸν χαραχτῆρα. ἀγάπη αὕτη οὐκ ἔστι μόνον ἀρ- 
- ε ᾽ - - Α ΄ - τ Υ Χ 

νητιχῷς ἡ ἀποδολὴ τῆς χατὰ σάγχα στοργῆς, ἀλλὰ χαὶ θετι- 

χῷῶς ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον. Διὰ τῆς ἀγάπης ταύτης γινό- 
Ε [4 ν᾽ 6 - - Ῥ Ψ.Ὁ } ᾿ μεθχ ἀγαθοί, γινόμεθχ ὅμοιοι τῷ Θεῷ. Τοῦτό ἐστι τὸ χοιστιχνιχὸν 

3, 

Ἢ 

στοιχεῖον, ὅπερ ὃ ΜΙ. τῷ ἔρωτι τῶν Νεοπλατωνιχῶν παρενείσει. 

Ἢ συμθολικὴ αὕτη χαὶ ἀτελὴς θέωσις τοῦ ἀνθρώπου χαὶ 
, ΄ τ ΡΥ ΠΟ Χ ἐς . , 

ἐνανθοώπησις τοῦ Θεοῦ ἐστὶ πρόσχαιρος, τούτῳ τῷ χόσμῳ ἀνή- 
ε - Ἀ  Ρν “4 “ ε ᾿ 9, 

χουσα. Ὁ ἀρχιχὸς σχοπὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐστὶν ἡ τελεία ἄμεσος αὐ- 
- Ὰ “Ὁ ΘΕ τ [ “. Ἐξ , ΕΣ Ξ 

τοῦ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἕνωσις. ᾿Η ἐνταῦθα θέωσις ἔχει παιδχγωγιχὸν 
ἃ 5 , 5 εἶ μ᾿ - ΄͵ - “κ᾽ ἂ) εα»» ᾿ ω » 

ν “ἐν τα, ἐς . ὍΔ ν ἐν Λ νς ν.ς- “ ) ὲν σχοπὸν (1, 4118 ο΄.), ἔστι προπαρασχευὴ πρὸς τὸν ὑψηλὸν σχοπὸ 
: 

τοῦ ἀνθρώπου, ἐπέχει τόπον τροφῆς πρὸς αὔξησιν (1, 508 πη). ὶ 



. 

Ἢ τοιαύτη θέωσις ἄοχε ται μὲν ἐν τούτῳ τῷ χόσμῳ μετὰ τὴν 
". δο 

λα αν ἘΞ δ ᾽ , Ἂν τον ἘΞ 

διάξαχσιν τῶν δύ εἰρημένων σταδίων (1 47 ξ), διὰ τῆς μυστι- 
ι 

χῇς θεολογίας, ἀνήχει ὅμως χυρίως τῷ μέλλοντι. 

--------ΑΕ-ςΞ9 “5--------- 

5. γ΄. Θεολογεχὴ νυσταγωγία.- 

Ὁ ΜΝ. ζητεῖ αὐτὸν τὸν Θεόν, ὡς εἴλουεν, ἀλλὰ μέτα Θεοῦ 

χαὶ ἀνῃοώπου εἰσὶ τὰ αἰσθητὰ χαὶ νοητά. Ὁ Δ. οὖν θεωρεῖ τὰ 

δύο εἰρημένα στάδιχ ὡς βαθμιαίαν ὑπέρδχσιν τῶν μέσων τούτων" 

(ἰ, ὅδ ε΄) χαὶ δὴ διὰ μὲν τῆς ἀπαθείας τοῦ τελοῦα, της ποὰν 

χτιχῆς γινόμεθα ὑπεράνω τῶν αἰσθητῶν «παυσάμενοι συγα.1- 

“οιοῦσθαιν τῇ κινήσει αὐτῶνν (1 ὅϑ9 ηγ}, διὰ δὲ τῆς φυσι- 

χῆς θεωρίας παρερχόμενοι βαθαηδὸν τὰ νοήματα τῶν νοουμένων 

πάντων χαὶ φθάταντες πρὸς τὸ γενιχώτατον τὴν φρόνησιν χαὶ 

σοφίαν γινόμεθα ὑπεράνω τῶν νοητῶν. Τότε «αὐτὴν τὴν οὐ- 

σίαν τῶν ὄντων παραδραμὼν ὁ ἄγθρωπος εἰς τὴν ὑπὲρ γό- 

ησιν σιγὴν καθίσταται καὶ τῇ μονάδι ἀγγώστως προσθά.1- 

νει». (1,479. πα΄.} «τὰ γοούμενα πάντα κατὰ τὴν γόησιν 

παρενθὼν παύεται ὥσπερ τῶν γοουμένγων ὡπάγτων οὕτω 

καὶ τῆς δίης τοὐἡσεώς τε καὶ σγέσεως πρὸς τὰ σχετὰ πάντα 

καὶ γοητὰ οὐκ ἔγωγ «“οιπὸν τί γοῆσαι τὸ παράπαν μετὰ 

τὴν τῶν γοηθῆναν φυσιχῶς δυγαμένων γόητιγ, μεθ᾽ ἣν ὑ- 

πὲρ γοῦν καὶ υἱόγον καὶ γγῶσιν ἀνοήτως ἀγγώστως τε καὶ 

ἀφράστως κατὰ ἁποϊὴν προσθο.ϊὴν ἑνοῦται τῷ Θεῷ οὐ νοῶν 

παγτάπασιν οὔτε μὴν τὸν Θεὸν .1ογιζόμεγος» (ἀ1}}". {Π}ρ. 

18θα 6). Αὕτη ἡ ἕνωσις μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐστὶν ὃ σχοπὸς τοῦ 

ἀνθρώπου. Ταύτην θεωρεῖ ὃ Δ]. πραγματοποιουμένὴην ἐν τῇ προσ- 

ευχῇ { ἢ Υν χδ") χαὶ ὀνομάζει ἀλλαχοῦ ἔχστασιν (1, 011 



ο΄., Παραῦ. χυχλιχὴν χίνησιν Διον. (48 αν ποιη. ὁ, 9), χαὶ ἔχ- 

στὰστιν τῶν Νεοπλατωνιχῶν (ὕθοννος Ηδιῆχὸ τὰς ΡΠ: 

920)" ---ταυτίζων ὅλως ταῖς μεγάλαις τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐλπίσι 

περιμένει ἐν τῷ μέλλοντι. Τότε ἐλθόντος τοῦ τελείου, τὸ. ἐχ μέ- 

βους χαταργηθύήσεται, τότε ὀψόμεθα τὸν Θεὸν οὐχὶ δι ἐσόπτρου 

ἐν αἰνίγματι ὡς νῦν, ἀλλὰ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ([, λ01 

νζ΄, παρα. ἔπ. πρὸς Κορινθίους Παύλου 10, 101} 12}. 

Ῥὴν θέωσιν ταύτην θεωρεῖ ὁ Μ. ὡς πάθος τοῦ ἀνθοώπου" 

«ἰ]οιοῦμεν κατὰ ΜΠ}. ἐφ᾽ ὅτον τήν τε τῶν ἀρετῶν ποιητικὴν 

φύσει «ἰογικὴν ἔχομεν δύναμιν ἐγεργουμένγην καὶ τὴν πα- 

σης γνώσεως δεκχτιχὴν γοερὰν ἀσχέτως δύγαμιν πᾶσαν τῶν. 

ὄντων καὶ γιγωσκομένων φύσιν διαθαίεουσαν καὶ πάντας 

κατόπιν αὐτῆς τοὺς αἰῶνας ποιουμένην ἡ γνίχα ὅμως τοὺς 

τῶν ἐξ οὐκ ὄντων τενείως τοὺς υἰόγους περάσαγντες εἰς τὴν 

τῶν ὄντων ἀγγώστως ἐνθωμεν αἰτίαν χαί συγκαταπαύσω- 

μεν τοῖς φύσει πεπερασμέγους τὰς οἰκείας δυγάμιις, τότε πά- 

σχομεν ἐκεῖνο γιγόμεγοι, ὅπερ τῆς κατὰ φύσιν δυγάμεως οὐ- 

δαμῶς ὑπάρχει κατόρθωμα" ἐπειδὴ τοῦ. ὑπὲρ φύσιν 1 

φύσις καταηπτικὴν οὐ κέκτηται δύγαμινν (1, 40, 17). 

Κατὰ τὸν ἈΠ θ᾿ ὁ Μ, τοῦτο μὲν θεωρῶν τὸν Θεὸν ὑπὲρ φύ- 

σιν χαὶ οὐσίαν χατὰ τὴν ἀποφατιχὴν θεολογίαν, τοῦτο ὁὲ τ 

Θεὸν αὐτὸν ἐλπίζων ἰδεῖν χαὶ ἀπαλαῦσαι συμφώνως ταῖς τοῦ 

χριστιανισμοῦ ἐλπίσι θεωρεῖ τοῦτο γινόμενον διὰ πάθους τοῦ 

ἀνθρώπου χαὶ νέας προρας τοῦ Θεοῦ ((Θϑοβιο θα ἀδὲ 

ΡΠΠ]ΠΟΘορΙΙο 0, ὅ50, 184]. 

Ἡ θέωτις αὕτη οὐκ ἔστι φυσικὴ τῷ ἀνθηώπῳ: αὕτη ἐστὶ 
͵ 

Ἶ ΜΝ ᾿ , . τὰ Ν 

χᾶρις ἐκ Θεοῦ τὴν μεγάλην ἀγαθότητα αὐτοῦ ὁειχνύουσα 

χαὶ οιὰ τοῦτο ἄρρητον χαὶ ἀπερινόητον μυστήριόν ἐστιν. Αὕτη 

ὅμως ἐστὶν ὁ ἀρχιχὸς σχοπὸς τοῦ ἀνθρώπου ὡς εἴδομεν. «ἕγω- 

σις γὰρ προῦπεν οήθη τῶν αἰώγων ὅρου καὶ ἀοριστίας μέ- 

τρου καὶ ἀμετρίας κτίστου καὶ χτίσεως καὶ στάσεως χαὶ 



ΠΥ ΤῊ ἢ τ ΘΝ 

οὺν-- 

( ζ ε ϊ .“ .] Ὁ δ ς κιγήσεως» (1, 210). Ἢ Θέωσις αὕτη ἐστίν, ὡς εἴδομεν '((2.) 

ἡ ἄμεσος διὰ τοῦ νοῦ ἐπίγνωσις τοῦ Θεοῦ: τοῦτο γίνεται μετὰ 

τὴν διάδασιν τῶν αἰσθητῶν χαὶ νοητῶν: ἐν ὅσῳ ἐν τούτοις 

ἐσμέν, ποιοῦμεν, ὅταν ταῦτα παρέλθωμεν χαὶ πρὸς τὸν Θεὸν ἀ- 

γείμονι χαὶ γυμνῇ διανοίᾳ ἀτενίσωμεν, τότε πάσχομεν, ἡ χατά- 

στασις ἡυιῶν τότε ἐστι παθυηγτικὴ θεωρία τοῦ ἀπλέτου φωτὸς τῆς 

Θεότητος. Τότε παύει ἡ σχετιχὴ γνῶσις « ἐν ἜΗ χειμιἐγη 

καὶ γοήμασιν»" ἔχομεν γὰ τότε «τὴν κυρίως ἀΜηθὴ γνῶσιν 

ἐν μόνη τῇ πείρᾳ κατ᾽ ἐνέργειαν δίχα ἠόγου καὶ γτοημώ- 

των διίην τοῦ γγωσθέντος κατὰ χάριν μεθέξει παρεγο- 
Ἶ Ξ Ἃ 4 " ζ), 4) μένην τὴν αἴσθησιν» (1, 210) 211). 

Τότε τὸν Θεὸν αὐτὸν ἔχοντες «εἰσόμεθα πάντας τοὺς ἐν 

αὐτῷ τῶν γεγογότων προυφεστῶτας «ἰόγους καθ᾽ ἁπιζῆν 

τιγὰ καὶ ἀδιαίρετον γγῶσιν, ὥσπερ ἐν τῷ κέγτρῳ τῶν ἐξ 

αὑτοῦ κατ᾽ εὐθεῖαν ἐκτεταμέγωγν γραμμῶν ἀδιαίρετος παντε- 

ς 

τὡς θεωρεῖται ἡ θέσις» (1, δ ὃ. παραῦ. 46 ἀϊν. οπι. ὅ. 0). 

τάσει ταύτῃ ἐσόμεθα ὑπὲρ αἰῶνας χαὶ τόπους, ὃ ἣν τῇ χαταττ 

Θεὸς γὰρ, ὅστις ἡ χληρονουία ἡμῶν ἐστίν, ὑπὲρ πάντας αἰῶνας χαὶ 

΄ γῇ [αι Ἵ ς “κ -ὰ “ τὴν ΑΙ » τόπους ἐστίν (1, ἀγὄ ς η΄. ο.) Ἡ ἀγαπητὴ ἡμῶν ὀύναμις 
δῖ, ἐκ , , ἴς ἀντ τδας ι μα ΞΡ ε " πῇ ἜΟ ΟΥΡΣ 

εὑρήσει τότε τὸ τέλος αὐτῆς, πρὸς ὃ ἡυῖϊῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη: 
ὶ 

τότε παύσεται πρὸς τοὺς ἐνταῦθχ τύπους τῆς θεότητος χινουμένη 

αὐτὸ τὸ πρωτότυπον εὑροῦσα χαὶ περιπτυσσομένη (81Π|}}. 11}. 

2 2α. 6.). Τὴν κατάστασιν ταύτην περιγράφει ὁ ΜΙ. ὡς χαρὰν 

χαὶ εὐφροσύνην, ὡς οὐχ ἔχουσαν μιὴτε παρελθὸν μήτε μέλλον" τὴν 
’ 

χαρὰν γὰρ διαχρίνει τῆς ἡδονῆς τὸ μήτε λύπην ἐπίστασθαι πα- 
“ ἥ 2 , , . ἣη, Δ 

ρελθοῦσαν μήτε τὸν ἐχ φόδου χόρον ἐπιδέχεσθχι προσδοκώμενον.» 

Ἔν τῇ ἑνώσει ταύτη οὐχ ἀπόλλυται ὃ ἄνθοωπος ἐν τῷ 
, ἢ ὲ 4 

- 5 μς νυ ΡΝ,» ΟῚ « ; " Ε ΕΑ μα « 

Θεῷ, ἀλλὰ διατηρεῖ ἐν τῇ ἑνώσει ταύτη τὴν φύσιν αὐτοῦ. Ἢ 
ἐ ͵ ͵ ͵ 

4 Ρ 4 Ἄν. ’ . Ε] Ἀ "7 

ἕνωσις αὕτη ἐστὶν ἕνωσις χαθ᾽ ὑπόστασιν «εἰς ταὐτὸν ἄγουσα 

οὖ 



:- ὁἡ τὰ 

τῇ θεότητι κατὰ πάντα τρόπον τῷ τῆς ὑποστάσεως «όγῳ 

τὴν ἀγθρωπότητα καὶ μίαν ἀμφοτέρων ἀποτε.ἰοῦσα τὴν 

ὑπόστασιν σύγθετον τῆς αὐτῶν κατὰ φύσιν οὐσιώδους δια- 

φορᾶς μηδεμίαν καθ ὁτιοῦν ἐπάγουσα μείωσιν" (1, 309). 

Οὐχί ἀναίρεσις τοῦ αὐτεξουσίου γενήσεται τότε, ἀ.1.1ὰ θέ- 

σις ἡ κατὰ φύσιν παγία τε καὶ ἀμετάθετος. Ὁ) ἄνθρωπος 

ἔσται ὡς εἰκὼν ἡρμοσμένη τῷ ἀρχετύπῳ (4πι|}. Π}). 1226.) 

ὡς ἀὴρ δι᾽ διίου πεφωτισμέγος φωτὶ χαὶ σίδηρος διῖος 

πεπυρακτωμένος» (1216.). Τὸ διαφαινόμενον ἔσται ὃ Θεός, ὡς 

ἐν τοῖς παραδείγμασι τὸ ἀρχέτυπον τὸ φῶς, τὸ πῦρ, ἀλλ᾽ ἐν 

ταὐτῷ ἡ φύσις τοῦ ἀνθοώπου οὐχ. ἀπόλλυται, ὡς ἐν τοῖς παραδείγ- 
ς “ ’, ς ν πὴ «- ΨἊ Ἁ ΞΦῚ } φ μᾶσιν ἣ εἴχων, ὃ ἀήρ, ὁ σίόηρος Διὰ τοῦτο ὃ Μ΄. θερμὸς ὑ- 

περασπιστὴς τῶν δύο θελήπεων ἐν τῷ 1, Χ. ἐστιν.---Ὁ Θεὸς 
4 ᾿ ᾿ ς ε ᾿ ᾿ “ Ἂ γενήσεται πρὸς τὴν ψυχὴν ὡς ἡ ψυχὴ πρὸς τὸ σῶμα, χαὶ 

διὰ μέτης ψυχῆς ἑἐνωθήσεται τῷ σώματι χαὶ οὕτως ὁ ἄν- 

θρωπος «μέγων" διῖος ἄγθρωπος κατὰ υἱυχὴν καὶ σῶμα 
Ἁ Ἀ ἱ 7, φΦ Ἢ ’ Ἃ Ν ἷτ Ν Ἂς 

διὰ τὴν φυσιν ὅδιῖος γεγήσεται θεὸς χατὰ ευχὴν καὶ 
- Χ Ἂν Ἔ μ » ἣ " ͵ ἵρῇ Σ ΑΥ͂ 21 !. .ν σῶμα διὰ τὴν χάριν» (απ}}. {1}, 1916}. Τὸ σῶμα «υήμψε 

ται τὴν πρὸς τοῦτο δύναμιν καὶ ἐπιτηδειότητα διὰ τῆς εἰς 

ἀφθαρσίαν ἀ.1.1αγῆς» (11, 22). Τὴν ἀφθαρσίαν αὐτοῦ ἐπιφέ- 

ρει ἡ ἀτερψία τὴς προαιρέσεως, ὡς τὴν φθορὰν χαὶ τὸν θάνατον 

ἡ τροπὴ τῆς προαιρέσεως ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ ἐπεισήγαγεν (1, 90.) 

«“βνεκχα ταύτης ὁ θάνατος οὐκ ἔστι χρέος ὑπὲρ ἁμαρτίας, 

ἀ.1ὰ κατάχρισις τῆς ἁμισρτίας πρὸς τὴν θείαν καὶ ἀτε- 

ἰεύτητον ζωὴν μυστικῶς παραπέμπωγν, Οἱ ἀιἰηθείας ἕνε- 

χεν χαὶ δικαιοσύνης διὰ ποιϊϊλῶν παθημάτων γενναίως τὸν 
- τ τ , : , πν: τὸ ΟΝ ΟΝ τῆς παρούσης (ζωῆῇς πεπυιϊηρωχότες δρόμον ἐνϊευθεροῦσι τὴ) 

φύσιν ἐν ἑαυτοῖς τῆς διὰ τὴν ἁμαρτίαν κατακρίσεως τοῦ 

θαγάτου καὶ τὸ πρὸς ἀγαίρεσιν τῆς φύσεως ὅπιϊον τοῦ 



θανάτου πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ποιοῦσιν» ([, 219» 

220,.} Τὰ φυσιχὰ οὖν γνωρίσματα τῆς τε Ψυχῆς χαὶ τοῦ σώ- 

μᾶτος τῇ ὑπερδολῇ τῆς δόξης νικηθήσονται’ ἡ ψυχὴ παύσεται, 

ὡς εἴδομεν, τῶν φυσικῶν (μετὰ τὴν πτῶσιν) αὐτῆς ἐνεργειῶν 

χαὶ ἑαυτῇ συναναπαύτσει τὰς τοῦ σώματος φυσιχὰς ἐνεργείας" μό- 

νος ὃ Θεὸς διά τε τῆς ψυχῆς χαὶ τοῦ σώματος φανεῖται τότε. 

Τότε ἡ ψυχὴ τραφήσεται τὸ ὑπὲρ νόησιν οὐχὶ πλέον πρὸς ἐπίδοσιν 

χαὶ αὔξησιν, ἀλλὰ πρὸς συντήρησιν τῆς δοθείσης αὐτῇ βεοειδοῦς 

τελειότητος χαὶ ἔχφανσιν τῶν τῆς τροφῆς ἐχείνης ἀπείρων ἀγλα- 

τῶν (1, ὅ07 πη.) Τοῦτό ἐστι τὸ ἀεὶ εὖ εἶναι, οὗτινος πέρας ὃ 

ἄνθρωπος οὐ λήψεται: «ὁ γὰρ τοῦτο ποιῶν ἀόριοτος ὑπάρ- 

χων κατ᾽ οὐσίαν καὶ πάσης ἀοριστίας ἐπέκειγα ἀόριστον 

ἔχει χαὶ πάσης ἀοριστίας ἐπέκειγα τὴν τοῦτο ποιοῦσαν 

δύγαμιυν χαὶ μηδέποτε συγκαταζήγουσαν τοῖς ὑπ᾽ αὐτοίς 

γεγομέγοις καθάπερ ἡμεῖς, ἀεὶ δὲ μᾶ,1.ον ἑαυτῇ συγχρῳ- 

τοῦσαν τοὺς ἐξ αὐτῆς τὸ εἶναι «.1αθόνγτας, ἄγευ αὐτὴς εἶναι 

μὴ δυναμένους» (1, 7). 

Ἡ θέωσις αὕτη, ὡς εἴδομεν, γενήσεται χατὰ τὸν ἢ]. χατὰ 

τὴν προσδοχωμένην ἀνάστασιν, χατὰ τὸ προσδοχώμενον ὑπὸ 

τῶν χριστιανῶν τέλος τῶν αἰώνων. Τότε ἡἣ φύσις ἀπολήψεται 

τὴν ἀφθαρσίαν χαὶ ἀθανασίαν, ἥτις ἀρχικῶς (ἰδανιχῶς) αὐτῇ ἀ- 

νήχει. Τότε ὃ Θεὸς ἐνωθήσετα! πᾶσιν, ἀλλ᾽ οὐχὶ πᾶτιν διοίως. 

«ὋὉ Θεὸς ἔσται τότε τόπος ἀπερίγραφος καὶ ἀδιάστατος 

καὶ ἄπειρος πάντων τῶν σωζομέγων, πᾶσι πάντα γινό- 

μεγος κατὰ τὴν ἀνα ἰογίαν τὴς δικαιοσύγης, μᾶ.1.1ον δὲ 

κατὰ τὸ μέτρον τῶν μετὰ γνώσεως ὑπὲρ δικαιοσύγης γ- 

ταῦθα παθημάτων ἑαυτὸν ἑκάστῳ δωρούμεγος, καθάπερ 

ψυχὴ σώματος μέιἰεσι, κατὰ τὴν ὑποκειμέγηνγ ἑχώστῳ μέ- 

.εν δύναμιν ἑαυτὴν ἐγεργοῦσαν ἐχφραίγουσα καὶ πρὸς τὸ 



εἶγαι δι’ ἑαυτῆς τὰ μέλη συνέχουσα πρὸς ζωὴν συγκρα- 
᾿ -, «Ὡς τὴ μὲ Ω Ω Ε κι 

τούμενα» (1, ὅ97 να΄). Τοῖς ἀξίοις ἑνούμενος ὃ Θεὸς παρέχε- 

ται ἡδονὴν ἀνεννόηνον, ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς ὡς πᾶσιν ἐνωθησόμενος, 

ἑνωθήσεται χαὶ τοῖς ἀναξίοις. Ἢ ἕνωσις αὕτη ἐστὶ παρὰ φύσιν 
- ρ ΕῚ Ἁ 

χαὶ διὰ τοῦτο παρέχει αὐτοῖς ἀνεχλάλητον ὀδύνην, ἥτις ἐστὶ 
, - «.ἂ -- "» Σ ΄ 

στέρησις τῆς ἡδονῆς (1, ὅδὃ ἢ Κατὰ τὸ ἀεὶ εἶναι πάντας 

συνέξει παρὼν ὁ Θεός, ἀλλὰ τοὺς μὲν ΠΣ χατὰ τὸ ἀεὶ εὖ εἶναι, 
λ »»: 1 “’ ᾿ κ Φ, τῶν ἥτε ᾿ “Ὁ 

ποὺς ὁξ ἀνᾶξιους χατὰ τὸ αεῖ φεῦ εἰν Ἢ ὀουνὴ αὕτη τῶν 

ἀναξίων ἐστὶν ἡἣ κρίσις ἡ περιμένουσχ τ ἁμαρτωλοὺς ἐν τῇ 
͵ 

’ 

ἀναστάσει χατὰ τοὺς χριστιαντύς. Ὃ τρόπος οὖν τῆς μετοχῆς 

τοῦ Θεοῦ ἐστὶν ἀνάλογος τῆς ἠθιχῆς ποιότητος τοῦ ἀνθρώπου. 
ἐξ Ὁ 

Οὐ μόνον οἱ ἁμαρτωλοὶ διαφόρως τοῦ Θεοῦ μεθέξουσιν ὀδύνην 

ἀνθ᾽ ἡδονῆς αἰσθανόμενοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄξιοι οὐχὶ δμοίως πάντες 
- ΡΞ »ὦ ς “ . - 

τοῦ Θεοῦ μεθέξουσιν, ἀλλ᾽ ἀναλόγως τῆς προόδου αὐτῶν ἐν τῇ 

ἠθιχῇ τελειότητι. 

Η ἕνωσις αὕτη τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ ἀνθρώπου ἐπιφέρει, ὡς 
[}.} ἐ Ν Ὁ ἊΝ “ὦ δι, 2 π ’ » ; 

ἴοομεν, χαὶ τὴν ἕνωσιν τοῦ Θεοῦ μεθ᾽ ὅλου τοῦ χόσωου. Κατὰ 

ταύτην τὴν ἔννοιαν ὀνομάζει τὸ τέλος τοῦτο τῶν αἰώνων Θεοῦ 

[Ω] 

Σαῤῥατισυμόν, χαθ᾽ ὃν γενήσεται «ἡ τῶν πεποιημένων πάν- 

των εἰς τὸν Θεὸν κατάγντησις» (470 μζ' ἮΣ Τότε γένήσε ται ὡς 

εἴδομεν ἡ ἀναχεφαλαίωτις πάντων διὰ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ 

Θεῷ. Τότε ἐπιτευχθήσεται ὃ σχοπὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὃν ὃ πρῶτος 

ἄνθρωπος παρώσατο, χαὶ μετ᾽ αὐτοῦ τοῦ χόσμου. Τότε γενήσε- 

παι, ὅπερ ὁ Θεὸς ἐξ ἀρχῆς προώρισεν, ΟὟ. ἐγένετο ὅμως, ξγεχὰ 

τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθοώπου. 

Καὶ χατὰ τὸν Διον. τὸ τέλος τοῦ ἀνθρώπου ἐστὶν ἡ θέω-͵ 

σις ἣ θέωσις ὅμως χατὰ ΝΜ. ἐστὶ πολὺ διάφορος τῆς τοῦ Διονυ- 

σίου. Κατὰ τὸν ΔΙ. ἡ ἕνωσις αὕτη γενήσεται ἐν τῷ μέλλοντι, 

ἐνῷ χατὰ τὸν Διον. ἐν τῇ παρούση ζωῇ. ---παραύ. Ἀν 6,520. 



᾿ ἥ 
᾿ 

Κατὰ τὸν Δ]. ἡ ἕνωσις αὕτη ἔστιν ἄμεσος ἕνωτις μετὰ τοῦ Θεοῦ 

αὐτοῦ. Κατὰ τὸν Διον θέωσίς ἐστι τὸ προσχωρῆσαι τὸν ἀνῇοω- 
ΑἹ ᾿ς ἘΝ ΤᾺ Ἂς; πον α ΔῈ Ἂς τ᾿ 

πον τῇ ἑαυτοῦ τάξει χαὶ οιὰ τούτου τοσοῦτον τοῦ Θεοῦ μετασχεῖν, 
δ᾽ Εν - . ᾿ ἌΝ. -- “ὡς ἊΣ Ἂ » Ὲ: ἐν ΐ --» ΤΗ͂Ν ὅσον αὐτῷ ἄνηχει χατὰ τὴν τάξιν, ἣν ἔχει ἐν τῷ σύμπαντι, 

τι κ " ν ἈΠ Ἐ- ΟὟ » ι , ὃ» 

οὐχὶ ἄμεσος μετὰ τοῦ Θεοῦ σύώνόξσμος, ἀλλὰ μέσον τῶν 
» Η δ - ,ὕ ΤΆ . νἤ 

ἀνωτέρων τάζεων, μεῆ᾽ ὧν συνέχεται" --- ἴδ ἈΠ ΘΓ 0599 
Ἁ 

Κατὰ τὸν ΔΙ. ὁ ἄνθρωπος οὐχ ἀπόλλυται ἐν τῷ Θεῷ, ἀλλὰ ὁια- 

τηρεῖ τὴν ὕπαρξίν του’ χατὰ τὸν Διον. ὁ ἄνθρωπος δίδωσιν ἑαυτὸν 

τῷ Θεῷ, ἀπόλλυται ἐν αὐτῷ ἕν μέλος γινόμενον αὐτοῦ ἐν τῇ 
“ρ΄ “ 5 4. Ψ “ Δ “ο ων ΓΝ 

σειρᾷ τῆς ἀναπτύξεως αὐτοῦ, ἐν σημεῖον τῆς ἐμφανίσεως αὐτοῦ. 
΄ ι .ς.Ὁ , 2 δ᾽. 18) 9 “ “- Κατὰ τὸν Μ. ἰδίαν θέσιν ἔχει δ' ἄνθρωπος ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ᾽ 

Ἂς Α “Ὧι ὃ ἰώ δ “7 ' Ἔτς “- » 

χατὰ τὸν Διον. οὐδὲν ὀιαφέοει ὃ ἄνθρωπος τῶν λοιπῶν ὄντων. 

χαὶ αὐτός, ὡς ἔχχστον τῶν λοιπῶν ὄντων, μετέχε! τοῦ Θεοῦ το- 
“ 4 ' ρ τ τὸ τ 9 , “Ὁ Ἐξ. 2 

σοῦτον, ὅσον τῇ ἑαυτοῦ τάξει ἀνήχει, ἕν λκ ς μέλος τῆς ἐκ 
Ἢ 

Θεοῦ ἁλύσεώς ἐστιν, ὅπως χαὶ πὰν ἄλλο ὄν. Κατὰ ταῦτα ἡ θέ- 
» τῷ Ν ᾿ - 

ὥσις τοῦ " ἐστὶν ἡ ἐχχοιστιανισθεῖσα θέωσις τοῦ Διονυσίου. 

Ψ, Εἰδιχὴ ἀποχάλυψις. 

Εἴοομεν ὅτ: ὃ Θεὸς τὸν παραπλανηθέντα ἄνθρωπον τοῦτο 

ἃ ποῦ φυσικοῦ λόγου χαὶ τῆς διαρρυθαίσεως τοῦ χόσμου, 

τοῦτο δὲ διὰ τῶν ἐν τοῖς οὗτι χεχρυμμένων λόγων ὁδηγεῖ πρὸς 
3 ι ᾿ 5 Ρ- ᾽ ἐν Ῥ δ ἘΝΥΣ - ᾿ ν 

ἑαυτόν, ἔτοι τὸν ἀρχιχὸν σλοπὸν αὐτοῦ. Αλλ᾽ ὁ Θεὸς χατὰ ΝΜ. 

δ ᾿ ᾿ ΡΒ»: μ " “75 

χαὶ ἑτέρῳ μέσῳ πρὸς τοῦτο ἐχρησαιν: Ο Θεὸς ἀπεκαλύφθη τοῖς 
ὺ 

ἀνθοώποις χατὰ χαιροὺς δὸὴηγῶν αὐτοὺς πρὸς τὸν σχοπὸν αὐτοῦ, 

Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀποχάλυψις τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἱστορία. Τ᾿ ὴν ἀποχά- 
"Ἣ-Ὁ᾿ ΄ , Ὕ “Ὁ 

λυψιν ταύτην εὑρίσχοιεν ἐν τῇ ἁγία! ραφῇ. 



ἘΞ δ. Ξ- 

, ὶ 

προς τὸν Τὴν ἁγίαν Γραφὴν γενικῶς παραῤάλλει ὁ ΔΙ. 

χόσμον, τὴν φυσιχὴν ἀποχάλυψιν τοῦ Θεοῦ. Κατὰ τὴν παραῦο- 
᾿ ι ΄ “- ς Γ “" ΟΝ τ 

λὴν ταύτην τὰ ρήματα τῆς ἁγίας Γραφῆς εἰσὶ τὰ προύεθλης- 
, Ὁ ᾿ , τῇ υδ ας αι με Στ Ὡ Ἃ 7 ἐπ 

μένα εἴδη χαὶ σχήματα ἐν τῇ φύσει, τὸ πνεῦμα τῆς ἁγίας Τρα- 
’ Ω . Ἂν Ἃ ᾿ Ῥ “ 

ΠΣ οἱ ἐν τοῖς εἴδεσι χαὶ σχήμασιν (81η}}. 10. 1206}. 

Καὶ διὰ τοῦτο χαταχρίνει ὃ Μ. τοὺς τὸ γράμμα θεωροῦντας χαὶ 

ὌΧ τ τὸ πνεῦμα, ὡς τοὺς μένοντας εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῶν ὄντων 

χαὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς λόγους οὐ θεωροῦντας, χαὶ ἐν τούτῳ εὑρίσχε! 

ὑποστύήριξιν ἡ ἜΣ ἑρμηνεία τῆς ἁγίας Τραφῇς. Κατὰ 
ἡ-τὶ “Ἂ ᾿ “Ἂ Ὰ “Ζ ἊΝ ὃν ταύτην εὑρίσχει ὁ Μ. ἐν τῇ Γραφῇ συμόολικῶς πανταγοῦ ὁι- 

δασχόμενον, ὑπὸ πάντα τὰ συμθεδηχότα ἐν τῇ Παλαιᾷ χαὶ 
Ξυδεθα δὴ χ ᾽ὔ λ “7 Ὰ κ᾿ κ λ 

Νέᾳ Διαθήχη χρυπτόμενον τὴν ἄνοοον πρὸς τὸν Θεὸν χα! τὰ 
ὲ . 

᾿ ’ ’ »Ἃ ᾿ς 

εἰσημένα τρία στάῤια ταύτης. 
ιν ἡ 

ΡἘ»". - δ ’ ς Γ ΟῚ “Ὁ 4 ἄν ξ 

Ἰὐϊοικῶς ὀιαχρίνει ὃ Ν. ἐν τῇ ἀποχαλύψει τῆς ἁγίας Γρα- 
, 

» 5)» ΩΝ ᾿ ᾿ ᾿ 4 - φῇς δύο στάδια ἀντιστοιχοῦντα τῇ πρηχτιχῇ φιλοσοφίᾳ χαὶ φυ 

σιχῇ θεωρίᾳ, τὴν Παλαιὰν χαὶ Νέαν Διαθήχην. Διὰ τοῦ νόμου 
[ 

ἐσχόπει ὃ Θεὸς τὴν ἐχ τῶν παρὰ φύσιν ἀπαλλαγὴν τοῦ 
- ,ὔ - Ἁ ὟῪ τ ᾿ -ν ’ “Ὁ Ψ ἘΞ . 

ἀνθρώπου (1, 87) χαὶ οσιὰ μὲν τοῦ νόμου ἰδιαιτέρως τῶν ἐ- 
Ὁ ΞΟ 55 Ὧν δι Ἐξ πὰ τ τ 2 

ξωτεριχῶν παθῶν, ὁιὰ οὲ τῶν προφητῶν χαὶ τῶν ἐσωτερι- 
τ ᾿ ἥ , γ δ Ὁ Ω ἧς δ "τῷ :2 

χῶν (1, 282, 90, 14-π|2 Τοῦτο. ποιεῖν ὃ νόμος οι τοῦ Φησοῦ 
Γ΄ δεν »» τ - , Ν Ὁ , ᾿ , 

Καὶ ἐν τῷ φόξῳ τῶν ἐπιτιμίων, ὁι᾽ οὗ ὃ νόμος τὰς ἀτάχτους 

ομὰς ἐπέχει, δρᾷ ὁ ΝΜ. παιδαγωγιχὸν σχοπὸν τοῦ ἐλ ὃ νόμος 
νι 

διὰ τοῦ φσέου «ἐθίζει πρὸς τὸ δίκαιον, χρόνῳ δὲ τὸ ἔθος ποιεῖ 
2. Ὁ" 

διάθεσιν" φιιϊοδίκαιον, ὑφ᾽ ἧς παγία πρὸς τὸ καυϊὸν ἕξις ἐ- 

πιγίνεται .[ἤθην προυαθούσης πονηρίας ἐπάγουσα» (1, 012 

ια΄.). Διὰ ταύτης τὴς πρώτης ἀποχαλύψεως προπαρεσχευάσθη ὁ 

ἄνθ:ωπος πρὸς τὴν δευτέραν ἀποκάλυψιν. Ὃ ἄνθρωπος ἀπαλλα- 

γεὶς ἤδη τῶν παθῶν (1, 404. οζ΄.), φθάσας τὸ τέλος τῆς πράξεως 
.Ὁ} Ν " ἣ «ὮΝ Ἂν ᾿ ἷή{ὌὟἣ δ 5 ἣν 7 

ἠδύνατο πρὸς τὴν θεωρίαν δοηγηθῆνα!, καθαρὸς ἤδη ὧν ἠδύνατο 



Ψ Ν αὰς ασιει 

- 

τὴν θείαν ἔλλαμψιν δέξασθαι. Αὕτη ἡ δευ τέρα ἀποχάλυψίς ἐστιν 

ἡ Καινὴ Διαθήχη: ὍΝ ἐστὶ «ποιητικὴ τῆς ἐν ἑκάστῳ τῶν 

πιστῶν θεωρητιχῆς ἕξεως» ([, θ0ῦ πγ΄.) αὕτη «καταφαιδρύ- 
γεν τὸν μυστιχῶς αὐτῆς ἀντεχόμενον γοῦν τοῖς θείοις γοὴ- 

μσσι καὶ γγωρίσμασιν» (1, ΘΟ πε΄.) αὕτη ἐστὶν ὁ ἐν τοῖς 
δόγμασι χαριζόμενος φωτισμὸς τῆς γγώσεως([, ἀθ4. οζ΄ Σ 

᾿Εν τῇ δευτέρᾳ ταύτη ἀποχαλύψει οὐ βασιλεύει ὁ πρῶτος φόθος: 

τοῦτον βάλλει ἔξω ἡ ἀγάπη, ἥτις ἐν ταύτη βασιλεύει: «ταύτη 

συγέζευκται ἕτεζος φόδος εὐνϊάῤειαν τῇ ψυχῇ ἀεὶ ἐμποιῶν, 

ἴνρα μὴ διὼ τὴν τὴς ἀγάπης παρρησίαν εἰς χαταφρόγησιν 
7 

Θεοῦ ἐνθη» (1, λ0ὅ πα΄, πό΄.). Ἐν τῇ πρώτη ἀποχαλύψει 
ὃ ὶ ͵ ] 

» δ ΩΣ ᾿ 4 - Ὁ 4 Φ ἐστὶν ὃ ἄνθρωπος δοῦλος, ἐν τῇ δευτέρᾳ υἱός. 
ἢ ἢ . “Ὁ δ 4 Ἃ ;ὔ . 

Καὶ ἐν ταῖς δυσὶ ταύταις ἀποχαλύψεσιν ὁ αὐτὸς λόγος ἐ- 

φανερώθη, ἡ οὐσία τῶν ἀρετῶν χαὶ τῶν ὄντων, ὡς εἴδομεν, καὶ 

«διὰ τῶν θεσμῶν χαὶ δογμάτων ἐμπεριπατεῖ ἐν ἡμῖν ὁ 

"όγος» (1, 106), γίνεται ἐν ἡμῖν ὃ λόγος ἄνθρωπος, ὡς διὰ τῶν. 

τρόπων τῶν ἀρετῶν χαὶ τῶν λόγων τῶν ὄντων. 

Καὶ ἐν τῷ 1. Χ, δρᾷ ὁ Μ. ἀποχάλυψιν τοῦ Θεοῦ πρὸς τοῦ- 
- ΕΑ ε Ξ' τς - » ’ 5» 

τον τὸν σχοπόν. Ἔν τῷ [. Χ. ἔδειξεν ὁ Θεὸς τῷ ἀνθοώπῳ σον [ 

σκοπὸν αὐτοῦ χαὶ τὴν δδὺν πρὸς τοῦτο. Ὁ Μ. ὁρᾷ ἐν τῷ βίῳ 
Α 

τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ οἱονεὶ εἰχονογραφημένην τὴν ὁδὸν πρὸς τὸ 
ΕῚ ᾿Ὡ , ᾿ ᾿ -“ ΠΑ γι “ 

πέλος τοῦ ἀνθρώπου, ἤτοι τὰ τρία στάδια τῆς ὁδοῦ ταύτης, ἅτινα 
.“ ε ᾿ - Ω - “. , - . 

ὅμως ὡς ἄξσιν τῶν ἐν τῷ χόσμῳ διαιρέσεων παρίστησιν. Ἢ ἰ- 
ἱγεύπρῆς, 3 σεὺ : ῃ “ 

- ς " Ν ᾿ 

σπορία τοῦ 1. Χ. φαίνεται τῷ Μ. ὡς βαθμιαία ἄνοδος πρὸς 
᾿] τ ’ ει. Ὁ ῇ ἐν 7 Ἰ γ ἊἋ εξ “ 

τὸν Θεόν. Ἰὰν τῇ γεννήσει τοῦ 1. Χ. βλέπει τὴν ἄρσιν διαφορᾶς ἄρ- 
Ἀν ΡΕΒΟ) ἐν ΝΥ] ΄ νᾶ » ΦᾺ “«- ᾿ » ρενος χαὶ θήλεως (καὶ ὁιὰ τοῦτο ὃ Μ, ὑπερασπιστὴς τῆς ἀειπαρ- 

’ - ἤ Ἶ , β “- 

θενίας τῆς θεοτόκου ἐστίν), ἐν τῇ ἱστορίᾳ τὸν πειρασμόν, ἐν» τῇ 
΄ ᾿ 5 - τῶν: ΓΟ ΝΗ ΤῸΝ - - 

ἐρήμῳ τὴν ἀπαλλαγὴν ἐκ τοῦ καθ᾽ ἡϑονὴν παθητοῦ, ἐν τῷ 
, ἍΝ ᾽ Ἃ ι . ῥεῖ “ὦ 

σταυρῷ χαὶ τῷ θχνάτῳ τὴν ἀπχλλαγὴν ἐχ τοῦ κατ᾽ ὀδύνην 
͵ ὲ 

.ν 



ΞΞΞ ΤΉ θΞΞ 

παθητοῦ (1, 41), ἐν τῇ ἀναστάσει τὴν ἄρσιν τῆς φθορᾶς, “ἣν διὰ 

τῆς ἀτρεψίας τῆς προαιρέσεως αὐτοῦ χατώρθωσεν (1, 95), τὴν 

ἀνάληψιν τὴς ἀυχιχῆς χαταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου χαὶ ἐπομέ- 

γως τὴν ἄρσιν διαφορὰς παραδείσου καὶ οἰκουμένης, ἐν τῇ ἄνα- 

λήψει τὴν ἕνωσιν οὐρανοῦ χαὶ γῆς, τὴν τελείαν ἀορασίαν τοῦ 

νοῦ πρὸς τὰ αἰσθητά, ἐν τῇ χατὰ σειρὰν τῶν θείων ταγμάτων 

διόδῳ μετὰ τῆς ψυχῆς χαὶ τοῦ σώματος τ. ε. τελείας τῆς ἧ- 
μ , Ὶ λ Σ Ἐπ ᾿ τ τ ἢ ΩΣ τὴν ἕνωσιν αἰσθητῶν χαὶ νοητῶν, τὴν ἰσότητα 

πρὸς τοὺς ἀγγέλους χατὰ τὴν γνωστιχὴν ἐπιστήμην τῶν ἐν τοῖς 

οὐσι ἘΠ ἐν τ τελευταίᾳ ἐμφανίσει πρὸς τὸν Θεὸν τὴν τε- 

λείαν ἕνωσιν Θεοῦ χαὶ ἀνθρώπου (4 π}}". 1}}. 221, 325α.). Τὴν 
"ὔ Ν 

ἄρσιν ταύτην θεωρεῖ ὁ Μ. οὐ μόνον ὡς παρασειγματικήν, ἀλλὰ 

χαὶ ὡς πραγματιχῶς συμόᾶσαν' ὃ λόγος ὃ ἐν τῷ !. Χ. ἐνανθρωπή- 
ΠῚ ΡΥ ἐν , ᾿Ν ὁ ΝΑ . ᾿ , ἊΣ γν τ Ἴ ᾿ 

σὰς οὐχ ἔδειξεν μόνον τὴν δοόν, ἀλλὰ συνάμα χαὶ οιῆλθε τὴν 

ὁδὸν ταύτην πραγματιχῶς, ἦρεν ὑπὲρ ἡμῶν τὰς διαφοράς" ἀνὴλ- 

θεν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς τὸν Θεόν γενόμενος «πρύόδρο(ιος ὑπὲρ ἡμῶν 

πρὸς τὸν πατέρα τὸ καθ' ἡμᾶς» (1, 190 χε΄.). Διὰ τούτου ἢ-- 
᾿ δον κ᾽ τῆ ͵ ᾿ ᾿ “ ’ , ς ᾽ ἈΝ ΡῈ ὌΝ 

νοιξεν ἣ ὁδὲς πρὸς τὸν Θεόν, ἐγένετο ἡ ἀρχὴ τῆς σωτησίαλς" ὁϊὰ 
΄ "7 -- ὧν »“ ’ »“ στὶν ἡ ἄρσις τῶν ὀϊαφοορῶν πραγματιχή, αὕτη ον. 

Ὁ Ἷς 

τούτου δυνάμει 

γίνεται ἐν ἡμῖν πραγματιχὴ, ἂν ἀχολουθήσωμεν αὐτῷ" τότε χαὶ 

ἡμεῖς ἄραντες πάσας τὰς διαφορὰς φθάσομεν τὸν τόπον, ὅπου αὐ- 
’ “- "“ ’ λ . Σὴ ! ᾿ τός ἐστιν, ἤτοι γενησόμεθα θεοὶ (1, 492) λ6’.)---παραό. 1, 2390 

σχ. ιε΄. (ἡ κατάχρισις τοῦ θανάτου γενικῶς μὲν συνέδη ἐν τῇ ἐναν- 

θοωπήσει τοῦ τ εἰδιχῶς δὲ διὰ τῆς χατὰ Σ Χριστὸν ἐχάστου 
5 Ὧ Ὲ “ ΝᾺ γνωμιχῆς ἀναγεννήσεως). Τὴν ἀρχὴν πρὸς τοῦτο ποιοῦμεν διὰ 

τῆς πίστεως ἐν τῷ βαπτίσματι. Ἢ πίστις ἐστὶν ἡἣ ἀναγνώρισις 
Ὁ ; , “ . ἄν δῶν , Ἃ ον Ὁ) ΄ τοῦ τοιούτου’ αὕτη ἐστὶ δευτέρα γέννησις, δι᾿ ἧς δίδοται δυνάμει 

«ἢ υἱοθεσία ἤτοι σπέρμα πρὸς τὴν τοῦ σπείραντος εἰδοποι- 

οὖν τοὺς γεγγωμέγους ὁμοίωσιν.» Τὸ σπέρμα τοῦτο, ὅπ περ 



-Ξ Δ] τῷ 

[ "7 νν νὰ ἐς Ὧν ᾽ ᾿ ἣν ζ, 

ν΄ νθοωπος ουνάυει ; ἔχει, οιὰα τὴς ὀευτερας γεννήσεως ἄυτου, 

ΑΝ ἫΝ ͵ . "» :ἤ . ὉπΑτα 

ὁιὰ τοῦ βαπτίσματος, ὃ οέον χαὶ προαιρέσει ἀναπτύξαι, ἱνα τὴν υἱ9- 
’ ΕῚ ΄ ΄ Ξ Ὁ γ"“ Ξι ὰ Ἔ ἧ Ξ 7 

ἢ:σίαν ἐνεργείᾳ λάῤη ἐν τῷ τέλει τῆς ὁδοῦ ταύτης πρὸς τὸν Θεόν. 
ΕἾ 

Ἔν ἘΠ ΧΞ θεωρεῖ ὃ Μ. ὡς εἴδομεν ἐνσάρχωσιν τοῦ λόγου. 

Τὴν ἐνσάρχωσιν ταύτην τοῦ λόγου ἐν τῷ 1. Χ. παραδαλλει τῇ 

ἐνσωματωσει τοῦ λόγου ἐν τῷ ἀνθοώπῳ διὰ τῶν ἀρετῶν, ὡς ὅ- 
, ε “ , Ἁ ᾽ ’ ἜΩΣ πᾶν λέγη: « Ὁ τοῦ θεοῦ "όγος καὶ Θεὸς ἀεὶ βούνεται καὶ εΥ 

-« ῳ ᾿ “Ὁ Υ ΄ Ἀ ᾽ 

πασυ τὴς αὐτοῦ εὐ σωματωσέως τὸ αὐυστήριυν ἐγεργεῖσθαι» 

4110). {Π}}. 1256) «ἀεὶ θέων γεννᾶται Χριστὸς μυστιχῶς 

διὰ τῶν σωζομένων σαρκούμεγος καὶ μητέρα παρθένον ἀ- 

περγα(ζόμεγος τὴν γεγγῶσαν ψυχήν» (1, 490). Κατὰ ταῦτα 

ἡ ἐνσάρχωσις τοῦ θεοῦ ἐν τῷ 1. Χ. ἐστὶν ἀνάλογος τῇ ἐναν. 

θ:ωπήσει τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ δι᾿ ἀρετῶν, ἀνάλογος τῇ 
“ ἄς ὦ ὯΝ - - ᾿ ΝᾺ , ἐνανθρωπήσει τοῦ (ξοῦ διὰ τῶν θεσμῶν χαὶ δογμάτων. (Ἰ. 

Ι “«ΨΦ Ὁ» » ΤΑ ἐκ: Ὅν ΓΑΒ - "95 105), ἀνάλογος τῇ ἐνανθρωπήσει τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν ἀρετῶν 
Π 

χαὶ τῆς σοφίας" «ἐν Χριστῷ κατ᾿ οὐσίαν οἰχεῖ τὸ πιή- 

ρωμα τῆς θεότητος, ἐν ἡιιἶν δὲ κατὰ χάριν, ἂν πᾶσαν ἀ-᾿ 
“᾿ 

θροίσωμεν ἀρετὴν καὶ σοφίαν» 1, 1.8)), ἀνάλογος τὴ φανερώ- 

σει τοῦ θεοῦ ἐν τῇ φύσει. Οὐχ ἔχομεν οὖν ἐν τῷ 1. Χ. τελείαν φα- 

νέρωσιν τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ συμόολικήν. Διὰ τοῦτο ὃ Ν]. θεωρεῖ τὸν . 

Χ,, σὺ γχρινόμενον πρὸς τὴν δευτέραν ἃ ἀρ τὴ πρὸς τὴν δευτέ- 

ρὰν αὐτοῦ παρουσίαν πρόδρομον ἑχυτοῦ «παραδείζαντα μὲν ἀμυ- 

δρῶς ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν τῶν ὑποδεχομένων δύναμιν οὐ 

φαγνερώσαγτα δὲ νῦν, ἅπερ ἔχει σεσιγημένα παρ᾽ ἑαυτῷ ἐν 

ἀποχρύφῳ μυστήρια, διὰ τὸ τῇ κτίσει τέως παντευῶς ἀχώ- 

ρητα » (Δ}}". 110. 2032) }Ὡν τῇ ἐμφανίσει τοῦ γυμνοῦ λόγου, 

ἐν τῇ θεώσει ἀπόλλυσι τὴν σημασίαν ὃ 1. Χ. ὡς οἱ τύποι τῶν 
ῇΓ 

θείων ἐνταῦθχ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ φανέντος χαὶ μετεχομένου. 
“ 

(« δὶ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρχα Χριστόν, ἀ..1ὰ γῦν οὐκ 



Ι 

ἔτι γιγνώσκομεν προκχόψαγτες ἀπὸ τοῦ σάρχα τὸν 070} 

γιγώσκειν" εἰς τὴν ὡς (μονογενοῦς παρὰ πατρὸς αὐτοῦ δό- 

ἕαν 1. 292, ξα΄.) ὉἹ Χ. ἐστι τύπος τοῦ θεουμένου ἀνθρώπου 

χαὶ ἐνανθρωπιζομένου θεοῦ ἐν τούτῳ τῷ χόσμῳ, ὡς τύπος τοῦ 
.- ᾿ ΄ “, ᾿ ΒΝ “Ἂ 

τελείως θεωθέντος ἀνθρώπου ἐστὶν ἐν τῷ τέλει “οὐ τὶ [0] 
σῷ ̓ν: “τυ Ν “Ὁ οΥ ΤῊΣ »ἝΨ 

σὴς ἀνόδου αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεόν. Ὃ λόγος ὃ ἐν τῷ |. Χ. ἐστιν 

οὐχὶ ὃ λόγος αὐτὸς, μεθ᾽ οὗ ἐνωθησόμεθα ἐν τῷ μέλλοντι, ἀλλ᾽ 
δῶν “- . “- Ν -- , Ν Ω ; “2 “4 Ὲ ᾿ ΖΦ ἘΦ. με , 

ὃ λόγος ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ χαὶ τῇ σοφία, δι᾽ οὗ ἐν τούτῳ τῷ χό- 

σμῳ θεούμεθα. 
ι ι 

Ε0. ὺ ἄγτον Ενεῦγκα.- 

Ὡς πρὸς τῇ φυτιχῇ ἀποχαλύψει, χαὶ εἰδιχὴν ἀποχάλυψιν Ὡς ἐδ ᾿ὴ (Ἢ κ᾿ νω ᾿Ἶ γ“ ΠῚ ν᾿ (γὴ “ ὶ Ὶ 

-- πὸ κε τς ἊΝ φ φ᾽ . ΒΞ ᾿ Ἀ ; Η 

τοῦ Θεοῦ παραζέχεται ὃ Ν'., οἱὁ Ὡς ὁ Θεὸς τὴν φυσιχγν ἅπο- 
. 

χάλυψιν ἐπιροώννυσιν, οὕτω παρχϑέ χεῖται χαὶ ἐνέηγειάν τινα τοῦ 
τ᾿ τ Ά, Ἴ Ω Ἁ ἔν - ᾽ ΝᾺ 

Θεοῦ, δι᾿ Ὡς ὃ Θεὸς ταῖς φυσιχαῖς δυνάμεσι τοῦ ἀνθρώπου, ὁι 

ὧν ὁ ἄνθρωπος ἐχζητεῖ τὸν Θεόν, εἰς βοήθειαν ἔσχεται ἐπίρρων - γε - ὴ ῷ ον ξον, ις σὴ ὍΛ ο΄ ΦῚ φ χξ ᾿ Ὁ 

“ ΕῚ . ΡΙ . ΄, . . ’ ᾿ ἐπὶ Ν᾿ ὑ γύων χαὶ ἀναζωπυρῶν αὐτάς. Αὕτη ἐστί τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, 
4 “ ὅς ς [ἢ δος “ 4 ᾿ ΟΣ "ἢ Ἁ Ν " ἐν » ἤτοι ὁ Θεὸς ἐν τῇ τοιαύτη ἐνεργεία ἐστι τὸ πνεῦμα τὸ ἁγιὸν 

ὡς ὁ Θεός, ὡς τὸ περιεχόμενον τῆς ἀποχαλύψεως ὁ λόγος ἐστίν. 
᾽ Ὁ .Ὁ ο ἐᾺ 4 4 4 Ω,, ἈΝ ἃ , ᾿ » Εν τῇ ὁδῷ οὖν πρὸς τὸν Θεὸν ὁέον ὁύ0 παράγοντας διαχρῖ- 

νχι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὰς φυσιχὰς αὐτοῦ δυνάμεις χαὶ τὴν ἐνέρ- 

γειὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος. «Τ᾿ ὸ ἅγιον Πνεῦμα οὐ κχαταργεὶ 

τῆς φύσεως τὴν δύναμιν, ἀ.1.ὰ μᾶ ον καταργηθεῖσαν τῇ 

χρήσει τῶν παρὰ φύσιν τρόπων ἐγεργὸν ποιεῖ πάνϊιν τῇ 

χρήσει τῶγ χατὰ φύσιν πρὸς τὴ» κατανόησιν" τῶν θείων 



εἰσάγων» (1. 201). «Τὸ ἅγιον πνεῦμα τῶν ὑϊικῶν ἀφη- 

οῦσα τὴν προσηνωμένην ἀποκαθίστησι δύναμιν» (1, 199) 

Ὡς τὸ ΤΠ]νεῦμα τὸ ἅγιον χωρὶς τῶν δεχτιχῶν τῆς φύσεως δυ- 

νάμεων οὐχ ἐνεργεῖ, οὕτω χαὶ ὃ ἄνθρωπος οὐδὲν τῶν γαρισμά- 

των χτήσεται χατὰ δύναμιν φυσικὴν δίχα τῆς χορηγούτης ταῦτα 

δυνάμεως (1, 200.). Ὃ Μ. διαχρίνει ἐν ταύτῃ τῇ ἐνεργείᾳ γενικὴν 

ἐνέργειαν χαὶ προσδιωρισμένην. «Γεντικῶς πᾶσίν ἐστι τὸ Πνεῦμα 

τὸ ἅγιον, χαὶ τῶν φυσικῶν σπερμάτων ἀγνακιγητικόν, προσ- 

διωρισμένως ἐστίν ἐν τῇ εἰδικῆ ἀποκα.ύψει τοῦ Θεοῦ, καὶ 

ἐν μὲν τῇ πρώτη ὡς ὑποδεικτικὸν τὴς τῶν ἐντουϊῶν παρα- 

βάσεως καὶ προαγορεντικὸν τῆς κατὰ Χριστὸν προαγορεῦυ- 

θείσης ἐπαγγε.ίας, ἐν τῆ δευτέρᾳ πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ 

ὡς δημιουργὸν τῆς κατὰ χάριν υἱοθεσίας» (1, 99). Καὶ τὴν 

θέωσιν τοῦ ἀνθρώπου τὴν τελείαν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐνεργεῖ. 

᾿Αλλὰ πρὸς τοῦτο οὐχ ἀρχοῦσιν αἱ φυσιχαὶ δυνάμεις χα 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. Πρὸς τοῦτό ἐστιν ἀναγχαία ἡ ἐλευθέρα θέ- 

λησις τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ μόνον, ὅπερ παρέχει ὃ 

ἄνθρωπος πρὸς σωτηρίαν αὐτοῦ. «Τὸ πγεῦμια τὸ ἅγιον οὐ 

γεννᾷ γγώμην μὴ θέμουσαν», ἀϊἰὰ βου ομέγην μεταποάτ- 

εν πρὸς θέωσιν» (1, 22). Μόνον ἡ θέλουσα τὰ χαλὰ διαθ:- 

σίς ἐστιν ἀναγχαίχ πρὸς σωτηρίαν του. ᾿Εὰν ὁ ἄνθρωπος θέλη, 

τότε τίθενται αἱ φυσιχαὶ δυνάμεις αὐτοῦ εἰς ἐνέργειαν, ταύταις 

βοηθεῖ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, χαὶ τὰ χαλὰ πᾶντα, ἅτινα ἐχ τῆς 

ἐνεργείας ταύτης ὃ ἄνθρωπος ἑαυτῷ οἰχειοῦταί, εἰσιν ἐχ Θεοῦ. 

Διὰ τοῦτο τὴν θέλουσαν ψυχὴν παραδάλλει ὃ Μ, χηρῷ" ὡς ὃ 

χηρὲς οὕτω χαὶ ἡ ψυχὴ ἐν τῇ ἐπιλάυψει τοῦ ἡλίου τῆς δικαιο- 

σύνης ἁπαλύνεται χαὶ τοὺς τῶν θείων τύπους χαὶ χαραχτῆρας 

εἰσξέγεται. Τὴν μὴ θέλουσαν ψυχὴν παραύάλλει ὃ ΜΝ. πηλῷ" 

ὡς ὃ πηλὸς οὕτω χαὶ ἡ μὴ θέλουσα {ψυχὴ ἐν τῇ ἐπιλάμψει τοῦ 



ἘΞΞΞ: λλ. ἘΞΞΞ 

Θεοῦ χατὰ τὴν γνώμην ἀντιτυποῦταᾳ σχληρύνεται ([, ἀθὁ τα, 

ι6΄.). Ἧ ἔννοια τῆς ἐλευθεοίας ταύτης ἐστίν ἡ ἔννιιχ τῆς ἀπὸ 
Ὁ Α ῃ-: , “' 4 ΠῈΣ 3. κέ Σ ; ἀγαϑ ὁ Β ᾿ 

λύτου ἔλευ ρίας, ἣν παρὰ πᾶσι τοῖς {αἀτρᾶσιν εὑσισλομεν. 



᾿Εγεννήθην 22 Ἰανουαοίοιυ 1800, ἐϊς γονέων δόγματος 

τῆς ᾿Ανοτολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν ΣπΗλυύρίᾳ, 

παραλίῳ πόλει τῆς Θράκης. ᾿Αποπερατώσας τὰς σπουδάς 

μου ἐν τῇ ἑλλιυνικῇ Σχολῇ τῆς πατρίδος μου μετέόπν 

εἰς Κωνίποδιν, ὅπου ἐπὶ ὃ ἔτι φοιτήίσας εἰς τὸ ἐκεῖ Γυ- 

μνάσιον, τὰν μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν, ἔλαδον τὸ δι- 

δασκαλδλικὸν δίπλωινια (1884). Ἐδίδαξα ἔπειτα ἐπὶ 4 ἔτι 

ἐν τῇ ἀστικῇ Σχολῇ, τῆς πατρίδος μου. Ἔπειτα τπιεταύὰς 

εἰς ᾿Αθήνας ἥκουσα ἐπὶ 2 ἔτη ὡς Φοιτητὴς τῆς Θεολο- 

γίας θεολογικῶν καὶ Φιλοσοφικῶν μαθημάτων. Τὰς 

σπουδὰς ἐξικολούθησα ἔπειτα ἐν Λειψίᾳ ἐπί ὃ ἔτι ἀ- 

κοοώμενος ὡς Φοιτητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Φιδο- 

σοφικῶν, Φιλολογυκῶν καὶ θεολογικῶν μαθημάτων. ᾿Επὶ 

ἕν ἑξάμηνον ἐφοΐτησα καὶ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ 

Μαρύούργου. Ἐν Λειψίᾳ δέ ὑποστάς τὰς νενοιισμένας 

ἐξετάσεις, ἀνηγορεύθην διδάκτωρ κατὰ Ἰούλιον 1899. 
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